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WARTO U NAS BYWAå ...
baseny z atrakcjami
70 metrowa zje˝dzalnia
sauny: fiƒska, turecka, infrared
solarium, masa˝e
fitness, si∏ownia
sklep sportowy
kort tenisowy
restauracja - pizzeria „Napoli”
Od 2.07 do 31.08 w ramach akcji Lato w MieÊcie 2012 zapraszamy Dzieci
i Młodzie˝ szkolnà na BEZP¸ATNY wst´p na basen o godzinie 11.00
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Zapraszamy na
skuteczne, mie
si´czne kursy
O d p nauki i doskonalenia pływania
oc
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j i p∏ywaj bezpiecznie!

www.wesolandia.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
W czerwcu wyjàtkowo
Rada Dzielnicy obradowa∏a
dwukrotnie, i to w odst´pie
zaledwie trzech dni. Pierwsza z tych sesji zwo∏ana
zosta∏a w trybie nadzwyczajnym na wniosek Zarzàdu Dzielnicy, celem zaopiniowania
dodatkowych
Êrodków, jakie na inwestycje otrzyma∏a nasza
Dzielnica z Gminnego Funduszu Ochrony Ârodowiska. ¸àcznie by∏a to kwota ponad 1,8 mln
z∏, przeznaczona w drobnej cz´Êci na utrzymanie zieleni w pasach drogowych, a w przewa˝ajàcej cz´Êci na dofinansowanie budowy kanalizacji burzowej w ulicach: Cieplarnianej, G∏owackiego, Dobrej, Pstrowskiego oraz rejonu
ulic Turkusowej i Rubinowej.
Ulice te by∏y zaplanowane do realizacji na rok
bie˝àcy i w wi´kszoÊci mia∏y zapewnione finansowanie. Jednak dzi´ki tym dodatkowym Êrodkom, po rozstrzygni´ciu przetargów b´dzie
mo˝liwe wycofanie w∏asnych Êrodków inwe-

stycyjnych, jakie przeznaczy∏a na nie Dzielnica
i skierowanie ich na kolejne inwestycje. Zwa˝ywszy na to, ˝e ca∏y tegoroczny bud˝et inwestycyjny wynosi ok. 14 mln z∏, te otrzymane
dodatkowe pieniàdze to ca∏kiem spory zastrzyk, choç przy naszych potrzebach to i tak
zaledwie kropla w morzu. Ale i to cieszy.
Druga sesja odby∏a si´ w czwartek 21 czerwca. Rada goÊci∏a na niej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego p. Andrzeja K∏osowskiego. W dyskusji zosta∏y przedstawione
problemy zwiàzane z nieprzestrzeganiem przez
inwestorów prawa w zakresie zagospodarowywania wód deszczowych na w∏asnych posesjach, podnoszeniem poziomu gruntów, zasypywaniem rowów melioracyjnych, czy zamieszkiwaniem w domach nieoddanych do
u˝ytkowania (p∏aci si´ wówczas sporo ni˝szy
podatek od nieruchomoÊci, na czym traci samorzàd oraz p∏acàcy ten podatek sàsiedzi).
Ciekawà informacjà by∏ fakt, ˝e Inspektorat prowadzi i to skutecznie, egzekwowanie odtwarzania starych rowów melioracyjnych. Niestety nie

OPS w Weso∏ej – informacje
Pomoc spo∏eczna jest instytucjà polityki spo∏ecznej paƒstwa, majàcà na celu umo˝liwienie osobom i rodzinom przezwyci´˝enie trudnych sytuacji
˝yciowych, których nie sà one w stanie pokonaç, wykorzystujàc w∏asne uprawnienia, zasoby i mo˝liwoÊci.
Pomocy spo∏ecznej udziela si´ osobom i rodzinom w szczególnoÊci z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomnoÊci;
4) bezrobocia;
5) niepe∏nosprawnoÊci;
6) d∏ugotrwa∏ej lub ci´˝kiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludêmi;
8) potrzeby ochrony macierzyƒstwa lub wielodzietnoÊci;
9) bezradnoÊci w sprawach opiekuƒczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw∏aszcza w rodzinach niepe∏nych lub
wielodzietnych;
10) braku umiej´tnoÊci w przystosowaniu do ˝ycia
m∏odzie˝y opuszczajàcej ca∏odobowe placówki
opiekuƒczo-wychowawcze;
11) trudnoÊci w integracji cudzoziemców, którzy
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodêcy lub ochron´ uzupe∏niajàcà;
12) trudnoÊci w przystosowaniu do ˝ycia po zwolnieniu z zak∏adu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) kl´ski ˝ywio∏owej i ekologicznej.
Prawo do Êwiadczeƒ pieni´˝nych przys∏uguje
osobie samotnej, której dochód nie przekracza kwoty 477 z∏ oraz rodzinie, w której dochód na osob´
nie przekracza kwoty 351 z∏.

Inne formy pomocy Êwiadczone przez OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej:
1. Praca socjalna, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu
zdolnoÊci do funkcjonowania w spo∏eczeƒstwie.
W OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej istnieje mo˝liwoÊç uzyskania wsparcia dla rodzin:
- z wieloma problemami – w formie Pomocy
Asystenta Rodziny (Asystent Rodziny pracuje
w Êrodowisku, towarzyszy rodzinie w przezwyci´˝aniu trudnoÊci);
- z problemem przemocy w rodzinie w formie
procedury „Niebieskiej Karty”;
2. us∏ugi opiekuƒcze oraz specjalistyczne us∏ugi
opiekuƒcze;
3. pomoc w formie goràcego posi∏ku dla dzieci
i doros∏ych;
4. pomoc rzeczowa w formie paczek ˝ywnoÊciowych i talonów;
5. pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia –
w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej mieÊci si´ Punkt
Aktywizacji Zawodowej i PoÊrednictwa Pracy.
Z pomocy doradcy zawodowego mo˝na skorzystaç
w poniedzia∏ek i wtorek w godzinach: 8.00–12.00
oraz w czwartek w godzinach: 8.00–12.00.
6. poradnictwo specjalistyczne – porady prawne,
doradztwo zawodowe, wsparcie lekarza psychiatry, asystenta rodziny. Do prawnika i lekarza psychiatry obowiàzujà zapisy w sekretariacie oÊrodka;
7. OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej realizuje obecnie
kolejnà edycj´ projektu systemowego pt.:
„Aktywni spo∏ecznie”, wspó∏finansowanego ze
Êrodków EFS w ramach Programu Operacyjnego
Kapita∏ Ludzki. Projekt zak∏ada udzia∏ klientów
OÊrodka w warsztatach aktywizujàcych, kursach
i w szkoleniach zawodowych. Informacje do-

podejmuje tych spraw z urz´du, lecz na wniosek dzielnic albo samych mieszkaƒców. Poruszana by∏a tak˝e sprawa budowy bloków
przy ul. Jeêdzieckiej. Mimo kilkukrotnych kontroli nie stwierdzono na tej budowie powa˝nych
naruszeƒ prawa budowlanego.
W kolejnych punktach Rada zapozna∏a si´
z informacjà o realizacji dochodów w∏asnych
Dzielnicy (nie wbudzi∏a wi´kszego niepokoju
radnych), pozytywnie zaopiniowa∏a dwie uchwa∏y dotyczàce zmian nazw ulic (szerzej opisuj´ to
w osobnym tekÊcie na 2 stronie tego numeru
„WS”), zapozna∏a si´ z pracà Wydzia∏ów i Delegatur naszego Urz´du oraz ze sprawozdaniem
z prac Komisji Rewizyjnej. Radni przeprowadzili
te˝ krótkà, b´dàcà w du˝ej mierze koncertem ˝yczeƒ dyskusj´ nad propozycjami do przysz∏orocznego bud˝etu.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 12 lipca
na godzin´ 14.00 jak zwykle w Sali Rady naszego Urz´du. Program b´dzie dost´pny w Internecie na 7 dni przed sesjà.
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

st´pne sà w siedzibie OÊrodka i pod numerem
telefonu: 785-501-684.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej jest ponadto siedzibà instytucji dzia∏ajàcych na rzecz pomocy osobom
i rodzinom znajdujàcym si´ trudnej sytuacji. W budynku OÊrodka mieszczà si´ dzia∏ajàce z ramienia
Urz´du Dzielnicy:
1. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny: oferujàcy
bezp∏atne poradnictwo specjalistyczne:
- pedagog – wtorek w godz. 9.00–12.00;
- psycholog – Êroda w godz. 16.00–20.00;
- prawnik – czwartek w godz. 15.30–19.30;
- terapeuta ds. uzale˝nieƒ – piàtek w godz.
8.00–12.00;
2. Dzielnicowy Zespó∏ Profilaktyki Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych:
- wtorek w godz. 16.00–20.00;
3. Zespó∏ Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia∏ania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. W sk∏ad Zespo∏u wchodzà
przedstawicie instytucji zwiàzanych z pomocà rodzinom doÊwiadczajàcym problemu przemocy w rodzinie: Policji, Sàdu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Po∏udnie, OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej, oÊwiaty,
ochrony zdrowa oraz instytucji pozarzàdowych.
Posiedzenia Zespo∏u odbywajà si´ nie rzadziej ni˝
raz w miesiàcu.

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21 A
05-075 Warszawa-Weso∏a
Godziny pracy OÊrodka: od poniedzia∏ku
do piàtku w godz. 8.00–16.00
Kontakt: Tel.: (22) 773-44-12
Strona internetowa: www.opswesola.waw.pl
e-mail: sekretariat@opswesola.waw.pl
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Rewolucja w nazewnictwie ulic
Po raz kolejny wróci∏ pod
obrady Rady Dzielnicy projekt
„ujednolicenia pisowni nazw
ulic”. Ze wzgl´du na skutki
dla mieszkaƒców, zwiàzane
z koniecznoÊcià wymiany
dokumentów, poprzednie
dwa razy nasza Rada opiniowa∏a projekty negatywnie,
za∏àczajàc szerokie merytoryczne uzasadnienia.
Tym razem inicjatorzy uchwa∏y – miejski zespó∏
nazewnictwa ulic – popar∏ propozycje zmian licznymi ekspertyzami. Wynika z nich, ˝e zmiany nie
sà jedynie wynikiem widzimisi´ urz´dników, ale
wynikajà z wymogów informatyzacji coraz wi´kszej liczby dziedzin naszego ˝ycia. Wprowadzane
przez ró˝ne instytucje paƒstwowe systemy baz
danych wymagajà spójnoÊci w pisowni nazw, bo
dla komputerów, w przeciwieƒstwie do nas, ulica
Adama Mickiewicza to nie jest bynajmniej to samo co ulica Mickiewicza. Aby zapewniç bezproblemowe i bezb∏´dne funkcjonowanie ró˝nych
systemów ewidencyjnych tego typu, niezb´dne
sta∏o si´ ujednolicenie pisowni nazw ulic. Stàd
te˝, po przyj´ciu tej uchwa∏y przez Rad´ Warszawy, kilkadziesiàt nazw weso∏owskich ulic ulegnie
zmianie. B´dà to drobne korekty nazwy, sprowadzajàce si´ w wi´kszoÊci do zmiany pisowni ich
patronów, nie b´dzie zaÊ ˝adnych zmian samych
nazw. I tak ulica Asnyka stanie si´ ulicà Adama
Asnyka, ulica Prusa – ulicà Boles∏awa Prusa itd...
Jak zapewniajà inicjatorzy uchwa∏y, i na poparcie przedstawili kilkanaÊcie ekspertyz prawnych
i wyjaÊnieƒ ze strony urz´dów centralnych, zmiany te nie b´dà mia∏y jakichkolwiek reperkusji dla
mieszkaƒców. Wed∏ug przed∏o˝onych wyk∏adni,
zmiana nazwy ulicy polegajàca na zmianie pisowni nie skutkuje koniecznoÊcià zmiany meldunku,
a co za tym idzie koniecznoÊcià zmiany jakichkolwiek dokumentów. Bowiem taka korekta nadal
identyfikuje prawid∏owo ten sam adres, który jednoznacznie wskazuje to samo miejsce. A jedynym
powodem zmiany miejsca meldunku i wymiany
dokumentów jest wynikajàca ze zmiany nazwy ulicy niemo˝noÊç takiej jednoznacznej identyfikacji.
Reasumujàc – mieszkaƒcy nie muszà w zwiàzku z tà uchwa∏à nic robiç. Od dnia jej podj´cia,

a nastàpi to zapewne na najbli˝szej sesji Rady
Warszawy, we wszystkich nowych ewidencjach,
nowych dokumentach i zaÊwiadczeniach b´dà
u˝ywane nowe nazwy. Stare zaÊ b´dà powoli wygaszane i pozostanà w obiegu prawnym tak d∏ugo, jak b´dzie istnia∏ ostatni zawierajàcy je dokument. Ca∏kowity koszt wprowadzanych zmian
wyniesie dwadzieÊcia kilka tysi´cy z∏otych, bo tyle majà kosztowaç nowe tabliczki z nazwami ulic.
Przyjmujàc do wiadomoÊci powy˝szà argumentacj´, Rada Dzielnicy popar∏a projekt uchwa∏y. Wy∏àczy∏a z niej jedynie ulic´ Hanki Sawickiej.
Radni uznali bowiem, ˝e jako patron ulicy Hanka
Sawicka mocno odstaje od grona pozosta∏ych,
raczej zas∏u˝onych i wybitnych patronów Weso∏owskich ulic... Dodatkowo argumentem by∏ fakt,
˝e sama ulica Hanki Sawickiej to tak naprawd´ leÊny dukt, przy którym nie ma ani jednej dzia∏ki budowlanej wobec czego Zarzàd Dzielnicy ju˝ wszczà∏ odr´bnà procedur´ wykreÊlenia jej z wykazu
dróg publicznych naszej dzielnicy.
Jednak z nazwami ulic na tym si´ nie skoƒczy∏o. W drugiej, tak˝e pozytywnie zaopiniowanej
przez Rad´ Dzielnicy, uchwale proponuje si´
nadanie docelowej nazwy zbudowanej w zesz∏ym
roku ulicy, do tej pory nazywanej roboczo Nowoborkowskà. Nazwa ta, choç powszechnie u˝ywana, by∏a tylko nazwà zadania inwestycyjnego.
Fragment tego zadania stanowi∏a ulica Graniczna,
fragment nazywa∏ si´ Wydmowà, zaÊ Êrodek, biegnàcy przez dawne ∏àki nie mia∏ ˝adnej nazwy,
choç stojàce przy nim domy mia∏y adres ul. Kruszyny... Teraz po jego zakoƒczeniu nale˝a∏o wybraç docelowà nazw´. Propozycj´ Zarzàdu, aby
nazw´ ulicy Granicznej rozciàgnàç na ca∏y ciàg
uliczny popar∏a wi´kszoÊç zameldowanych przy
niej osób. Choç nie wszyscy – siedem mieszkajàcych przy dotychczasowej ulicy Granicznej osób

• 4 lipca, godz. 9.00 – G.O. Centrum
• 11 lipca, godz. 9.00 – G.O. Zielona
• 18 lipca, godz. 9.00 – G.O. Stara Mi∏osna
Zapraszamy mieszkaƒców, przedstawicieli
wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeƒ
i inne podmioty zainteresowane udzia∏em
w dyskusji, majàcej na celu popraw´ bezpieczeƒstwa na terenie naszej dzielnicy.
Prosimy o zg∏aszanie wszelkich problemów
zwiàzanych z bezpieczeƒstwem pod tel. (22)
773 60 92 lub bezpoÊrednio do Delegatury.
by∏o temu przeciwnych. Dla nich bowiem ta zmiana skutkuje zmianà numerów porzàdkowych nieruchomoÊci, wraz ze wszelkimi wynikajàcymi
z tego trudnoÊciami. Choç koszt samej wymiany
dokumentów ich nie obcià˝y, to jednak czeka ich
troch´ pracy przy za∏atwianiu formalnoÊci.
Drodzy Paƒstwo, wyglàda na to, ˝e powoli musimy zaczàç si´ odzwyczajaç od nazwy Nowoborkowska na rzecz nazwy Graniczna. Nazwa wydaje
si´ nawet nieêle trafiona, bo jak doskonale wszyscy si´ orientujà ulica ucina si´ na granicy naszej
dzielnicy... A co z nià si´ dzieje za tà granicà to lepiej nie mówiç. Mo˝e nadanie tej nazwy przypomni
nieco decydentom z W∏adz Warszawy, ˝e mówimy
tu o wewn´trznej granicy dwóch sto∏ecznych dzielnic, a nie o granicy mi´dzy miastem Warszawa
a któràÊ z przylegajàcych do niego rolniczych
gmin... Euro si´ koƒczy, porzàdki czas zaczàç...
Marcin J´drzejewski

Walne Zebranie w Zrzeszeniu

WÊród licznych w Weso∏ej organizacji
pozarzàdowych funkcjonuje tak˝e Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów
Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie –
organizacja skupiajàca by∏ych cz∏onków Zespo∏u, czyli
tej quasi spó∏dzielKANCELARIA ADWOKACKA
ni budujàcej Osiedle Stara Mi∏osna.
PORADY, SPRAWY SÑDOWE:
Celem Zrzeszenia
CYWILNE ( SPADKI , ZASIEDZENIA ,
jest uporzàdkowaNIERUCHOMOÂCI ),
nie i zagospodaRODZINNE , ROZWODY,
rowanie majàtku
po
Zrzeszeniu,
ADMINISTRACYJNE .
w szczególnoÊci
nadzór nad majàtTEL. 22 745-55-00
kiem powierzonym przed laty
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elegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego w Dzielnicy
Weso∏a informuje, ˝e w siedzibie Delegatury, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33, pokój –111
(niski parter), w ramach realizacji programu
„Bezpieczne Osiedle” zaplanowano w lipcu
spotkania Grup Osiedlowych w terminach:

D

tzw. Spó∏ce Ziemskiej, w której to Spó∏ce
Zrzeszenie jest jednym z 6 udzia∏owców.
W dniu 16 czerwca odby∏o si´ Walne
Zebranie jego cz∏onków, zwiàzane z zakoƒczeniem kadencji w∏adz. W przeciwieƒstwie do wielu takich zebraƒ
w przesz∏oÊci, tym razem by∏o wyjàtkowo spokojnie. Krótka dyskusja, wystàpienie goÊcia – burmistrza Dzielnicy
Edwarda K∏osa i wybór nowych w∏adz.
Prezesem pozosta∏ nadal pan Arkadiusz Ciupak. Na jego zast´pc´ wybrano panià Nin´ Paluszkiewicz, cz∏onkami
Zarzàdu zostali zaÊ panowie: Konrad
KuÊmierczuk, Tomasz Kowalski oraz
Tadeusz Opieka. Pracami nowej komisji
rewizyjnej nadal pokieruje mec. Wac∏aw
Rukat.
Marcin J´drzejewski
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WieÊci z Osiedla Plac Wojska Polskiego
Ju˝ po raz kolejny grupa
osób-wolontariuszy zaanga˝owa∏a si´ i doprowadzi∏a do
realizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej „Dzieƒ Dziecka 2012”, oczywiÊcie w dniu
1 czerwca, dla dzieci i m∏odzie˝y z naszego osiedla.
Impreza zaplanowana by∏a
w godzinach 9.00–14.00 na Êwie˝ym powietrzu
na terenie nale˝àcym do 1. Warszawskiej Brygady
Pancernej oraz na terenie sportowo-rekreacyjnym
przy Szkole Podstawowej nr 174. Niestety, aura
obdarzy∏a Dzieƒ Dziecka
obfitymi opadami deszczu
i imprez´ musieliÊmy
przenieÊç do hali sportowej naszej szko∏y.
Brak s∏oƒca i zmiana miejsca imprezy nie
popsu∏y dobrego humoru
i radoÊci naszych najm∏odszych, którzy brali
udzia∏ mi´dzy innymi
w zabawach grupowych
i konkursach z udzia∏em animatorów, a tak˝e grach
i rywalizacjach zr´cznoÊciowych na urzàdzeniach
pneumatycznych. Nie zabrak∏o te˝ s∏odyczy.
UÊwietnienie Dnia Dziecka takà imprezà by∏o
mo˝liwe dzi´ki uzyskaniu Êrodków finansowych

●

●

●
●

z Urz´du Dzielnicy, o które wystàpi∏ Zarzàd Stowarzyszenia Mieszkaƒców Osiedla Centrum
i Plac Wojska Polskiego
w osobach Pani Ewy
Skolimowskiej i Stefana
S∏owikowskiego, opracowujàc wymagane dokumenty na realizacj´ zadania publicznego.
W imieniu uczestników naszego lokalnego Dnia
Dziecka i swoim w∏asnym sk∏adam serdeczne podzi´kowania i wyra˝am s∏owa uznania za pomoc w organizacji i realizacji tej imprezy: Pani Monice Urbanek i majorowi Tomaszowi
Klóskowskiemu z naszej
1. Pancernej, dyrektorowi
szko∏y Panu Paw∏owi Krajewskiemu i wszystkim innym nie wymienionym
z imienia i nazwiska w niniejszym artykule.
W dalszej cz´Êci tego mojego pisania chc´ podzieliç si´ z Paƒstwem informacjà doÊç istotnà
w ˝yciu naszej ma∏ej spo∏ecznoÊci. Otó˝ na podstawie wniosku kilkunastu osób z naszego osiedla Zarzàd Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina KoÊciuszkowców
powo∏a∏ swojà uchwa∏à Oddzia∏ Stowarzyszenia Ogólnopolska
Rodzina KoÊciuszkowców
z
siedzibà
w Dzielnicy Weso∏a
MEDYCYNA ESTETYCZNA
m.st. Warszawy.
rabaty
– Botox, wype∏niacze, mezoW postanowieniach
do
terapia, peelingi. NowoÊci:
ogólnych Statutu mówi
Aqualyx, Light Eyes Ultra
si´, ˝e Stowarzyszenie
KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A
jest zrzeszeniem na za– specjalna oferta zabiegów na lato
sadzie dobrowolnoÊci
DEPILACJA LASEROWA LightSheer
˝o∏nierzy s∏u˝by czynNOWOÂå – CRYOLIFT 3 FILORGA
nej, rezerwy i w stanie
– najnowszy trend kosmetyki medycznej
spoczynku oraz pra– terapia Êwiat∏em LED i naturalny lifting
cowników cywilnych
+ kompleksy biologiczne

60%

wojska, którzy pe∏nià
lub pe∏nili s∏u˝b´ wojskowà, pracujà bàdê
pracowali w Jednostkach Wojska Polskiego
wchodzàcych
w sk∏ad 1. Dywizji
Zmechanizowanej im.
Tadeusza KoÊciuszki.
Natomiast celem
Stowarzyszenia jest
dzia∏alnoÊç publiczna
na rzecz (podam tylko
niektóre cele i to
w formie skróconej – zainteresowanych odsy∏am do Zarzàdu Oddzia∏u, który dysponuje Statutem do wglàdu lub przekazania):
1. integracji ˝o∏nierzy i pracowników cywilnych 1. DZmech., zwanych dalej „KoÊciuszkowcami”, w interesie niezawis∏oÊci i niepodleg∏oÊci RP oraz utrzymania wi´zi kole˝eƒskich i wzajemnego szacunku,
2. kultywowania chlubnych, patriotycznych i demokratycznych tradycji Jednostek Wojskowych 1. DZmech. itd.,
3. godnego honorowania pami´ci wszystkich poleg∏ych w walkach o wolnà Polsk´, niezale˝nie
od narodowoÊci, pochodzenia, rasy itp.,
4. aktywizacji zawodowej KoÊciuszkowców oraz
ich rodzin pozostajàcych bez pracy i zagro˝onych zwolnieniem z pracy,
5. przeciwdzia∏ania wykluczeniu spo∏ecznemu
KoÊciuszkowców b´dàcych w trudnej sytuacji
materialnej i rodzinnej itd.
Mam przyjemnoÊç poinformowaç Paƒstwa, ˝e
Walne Zebranie Cz∏onków Oddzia∏u w Warszawie-Weso∏ej Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina KoÊciuszkowców swojà uchwa∏à z dnia 12 maja 2012 roku wybra∏o Zarzàd Oddzia∏u w sk∏adzie:
1. P∏k rez. Krzysztof Zieliƒski,
2. P∏k w st. spocz. Stefan S∏owikowski,
3. Pp∏k rez. Józef Pukaluk.
Do wy˝ej wymienionych Panów mo˝na zwracaç si´ w sprawie zapisu do Stowarzyszenia
Ogólnopolska Rodzina KoÊciuszkowców.
Serdecznie pozdrawiam
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski

Aktualne promocje, opisy zabiegów
i cennik na naszej stronie internetowej
www.medikocentrum.pl oraz na facebooku.

Warszawa – Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21f/17, II p.
tel. 22 40 30 765

530 51 22 45
Godziny otwarcia: pon.–pt. 9–20, sob. 9–14
Lekarze specjaliÊci: Ginekolog, Dermatolog,
Internista, Chirurg, szeroki zakres badaƒ USG

www.medikocentrum.pl
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Piknik Weso∏a 2012
– rodzinnie, radoÊnie i kolorowo
Pierwszy czerwca – dzieƒ, w którym
kolejki do sklepów z zabawkami zdajà
si´ nigdy nie koƒczyç, a dooko∏a nie brakuje atrakcji dla najm∏odszych. W sobot´ 2 czerwca Warszawa obfitowa∏a w festyny rodzinne i równie˝ w Weso∏ej,
choç z innej okazji, mo˝na by∏o sp´dziç
plenerowo czas ze swoimi pociechami.
Tego dnia jak co roku na terenie hipodromu odby∏ si´ Piknik Weso∏a.

przygotowano naprawd´ du˝o atrakcji i rozrywek dla dzieci w ka˝dym przedziale wiekowym. Warto dodaç, ˝e
i na rodziców lub starsze rodzeƒstwo czeka∏y
mi∏e niespodzianki.
Dzieci mog∏y biegaç
po du˝ych pompowanych zamkach, stanàç

Pogoda nie sprzyja∏a. To trzeba
sobie powiedzieç szczerze. Spacerowanie w strugach deszczu nikogo
nie zach´ca∏o do wyjÊcia z domu
i wszystko wskazywa∏o na to, ˝e tak
ju˝ pozostanie do koƒca dnia. Jednak po po∏udniu wreszcie wysz∏o

s∏oƒce, a wiatr rozgoni∏ ciemne zas∏ony chmur.
Przez poczàtkowo niesprzyjajàcà aur´ na pikniku zjawi∏o si´ du˝o mniej osób ni˝ w ubieg∏ym
roku. A szkoda. Trzeba bowiem przyznaç, ˝e

oko w oko z paszczà
krokodyla lub chocia˝
przez chwil´ poczuç
si´ jak prawdziwy pirat na dmuchanym
statku. Osoby bardziej spragnione wra˝eƒ mog∏y sprawdziç
si´ na ruchomej desce surfingowej, stanàç z kolegami na ringu lub obejrzeç Êwiat
z ró˝nych perspektyw
w du˝ej pompowanej,

Artykuły Wyposa˝enia Wn´trz
Naczynia kuchenne • Garnki • Patelnie
Sztuçce • Czajniki • Akcesoria kuchenne
Porcelana • Zestawy do grilla, wina

Doskonałe na prezenty !!!

Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon–pt 10 -18 , sob 10 -14
30
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rych dzieci mog∏y skakaç do woli, podobnie jak
na przygotowanej trampolinie, na którà zaproszeni poczuli si´ równie˝ doroÊli. Trafi∏a si´
równie˝ okazja do pogrania w gigantyczne warcaby i inne ciekawe gry, do których cz´sto
przy∏àczali si´ sympatyczni panowie clowni. Do
dyspozycji goÊci pozostawa∏a karuzela, zabawki dla m∏odszych oraz mnóstwo innych drobnych atrakcji. Kolorowy bajkowy Êwiat zosta∏
uzupe∏niony o pokazy jeêdzieckie, a dla chcàcych nie tylko oglàdaç konie zorganizowano
przeja˝d˝k´ kucykiem.
Niektórzy na pewno planowali sp´dziç na
pikniku wiele godzin, wi´c organizatorzy zadbali o zaplecze gastronomiczne imprezy. Mo˝na by∏o zakupiç typowo festynowe przekàski,
tak samo jak i miód, oscypki oraz zaspokoiç
g∏ód przy grillu. Nie zabrak∏o oczywiÊcie stoisk
z zabawkami, balonami i innymi gad˝etami,
które dodatkowo ubarwia∏y jeden z najbardziej
kolorowych dni w roku. Pojawi∏y si´ równie˝
stoiska sportowe, ogrodnicze i wiele innych.
Ale by∏ tak˝e najprawdziwszy czo∏g oraz kilka
retro samochodów, z którymi wszyscy bardzo
ch´tnie robili sobie zdj´cia.
Na koniec (dla niektórych by∏ to zas∏u˝ony odpoczynek) rozbrzmia∏ koncert Elektrycznych
Gitar, którego mo˝na by∏o wys∏uchaç pod scenà

00

00

00

przezroczystej kuli,
która dzielnie walczy∏a z doÊç silnym wiatrem. Szczególnym
atrakcjom towarzyszy∏y inne liczne
pompowane, ogromne zabawki, po któ-

lub nieco dalej, zape∏niajàc barowo-grillowe ∏awy. Wszyscy bawili si´ Êwietnie, bez wzgl´du na
wiek. Oby wi´cej takich udanych pikników. Na
pewno przyjdziemy za rok!
Tekst i fot. Kamila Panasiuk
www.slubnereportaze.pl
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PTTK zaprasza
Zaczynajà si´ wakacje i na pewno wi´kszoÊç
z Paƒstwa ma ju˝ na ten okres ró˝ne wyjazdowe
plany. Dlatego te˝ w dzia∏alnoÊci naszego ko∏a
b´dzie dwumiesi´czna przerwa, ale tu˝ po niej,
we wrzeÊniu mamy dla Paƒstwa a˝ trzy atrakcyjne propozycje:

Kajaki dla koneserów
– Rawka
Rawka jest rzekà doÊç
trudnà i ucià˝liwà, co nie
znaczy, ˝e niedost´pnà dla
mniej doÊwiadczonych kajakarzy. Decydujàc si´
na ten sp∏yw, trzeba zdawaç sobie jednak spraw´,
˝e mo˝e to byç egzamin
sprawnoÊci fizycznej i techniki kajakowej. Urok sp∏ywu Rawkà polega na ciàg∏ej emocji, ka˝da
zmiana warunków atmosferycznych
powoduje zmiany uk∏adu przeszkód na wodzie. Dzi´ki temu jest to jeden z najpi´kniejszych
szlaków kajakowych w Polsce.
Rawka jest rzekà wymagajàcà od kajakarzy
takich cech charakteru jak: wola walki, nieust´pliwoÊç i solidarnoÊç grupy przy pokonywaniu
przeszkód (zwalonych drzew). Niektóre przeszkody pokonuje si´ górà lub do∏em, inne w pó∏zanurzeniu (przechylajàc kajak).
Rawka silnie meandruje, miejscami zw´˝a si´
lub tworzy rozlewiska, g∏´bokoÊç waha si´ od
0,4 m do 2 m. Przeci´tny spadek doliny rzeki wynosi 0,95‰. Wyst´pujà na niej takie cechy charakterystyczne dla rzek górskich jak bystrza, cofki,
progi, odboje, miejscami szybki nurt. Ucià˝liwoÊç
od 2 do 5 stopni w skali 6-stopniowej. TrudnoÊç
ww. 1 do 2 w skali 3-stopniowej dla rzek nizinnych. W skrócie – dla poczàtkujàcych wyzwanie,
dla doÊwiadczonych niewiarygodna frajda!
Termin: 9 wrzeÊnia br. (niedziela), wyjazd
o godz. 8.00, powrót ok. 20.00
Program wyjazdu: Dojazd do miejscowoÊci Budy Grabskie, sp∏yw kajakowy od oÊrodka Sosenka do miejscowoÊci Joachimów Mogi∏y (ok. 5–6
godz. p∏yni´cia), powrót autokarem do oÊrodka
Sosenka, ognisko, ciep∏y pocz´stunek, a potem
powrót do Warszawy.
Przejazd: autokarem
Wpisowe: doroÊli 80 z∏, dzieci do 15 roku ˝ycia 70 z∏
Kierownik wyjazdu: Wojtek Chmielewski

Rowerami przez lasy
Celestynowskie
Jednodniowa wycieczka rowerowa malowniczymi trasami lasów celestynowskich. Dojazd
rowerami do Mi´dzylesia, stamtàd przejazd pociàgiem do Celestynowa i przejazd na rowerach
do Otwocka. Powrót znów pociàgiem do Mi´dzylesia. Poniewa˝ na t´ wycieczk´ nie wyma-

gamy wczeÊniejszych zapisów, szczegó∏y organizacyjne podamy we wrzeÊniowym numerze
„WS”, obecnie tylko przypominamy termin:
15 wrzeÊnia br.

CENTRUM ZDROWIA I URODY

Beskidy w jesiennej szacie
Beskid Âlàski i ˚ywiecki to jedno z bardziej
niedocenianych, a niewiarygodnie malowniczych pasm górskich. DoÊç wysokie szczyty,
jednak z relatywnie ∏atwymi podejÊciami, oferujà przepi´kne panoramy.
Szlaki wiodà przez stare puszcze. A w dolinach na turystów czeka jeszcze sporo
innych atrakcji.
Program wyjazdu:
• Czwartek: Przejazd
do Zawoi na nocleg.
• Piàtek: Zawoja – zwiedzanie skansenu budownictwa orawskiego w Zubrzycy Górnej. WejÊcie
z Prze∏´czy Krowiarki na Babià
Gór´ – najwy˝szy szczyt polskich
Beskidów 1725 m. Trasa prowadzi przez
Babiogórski Park Narodowy wÊród kosodrzewiny i z∏omów skalnych. ZejÊcie przez prze∏´cz
Brona, schronisko w Markowych Szczawinach
do Zawoi na obiadokolacj´ (w górach z odpoczynkami ok. 7 godz.). Przejazd na nocleg
do Korbielowa.
• Sobota: WejÊcie na Pilsko 1557 m i dalej
grzbietami do Hali Rysianka. Trasa prowadzi
granicà polsko-s∏owackà ze wspania∏ymi panoramami na Babia Gór´, Tatry, Ma∏à Fatr´, Beskid
˚ywiecki i Âlàski. ZejÊcie do ˚abnicy do autokaru. Razem w górach ok. 8 godz. z odpoczynkami. Po drodze schroniska z bufetami. Przejazd
do ˚ywca na obiadokolacj´ i nocleg.
• Niedziela: ˚ywiec – spacer po centrum ˚ywca
(pa∏ac Habsburgów, katedra), zwiedzanie unikalnej szczytowej elektrowni wodnej ˚ar, z halà
generatorów i sztolniami wykutymi wewnàtrz
góry, zwiedzanie s∏ynnego browaru z degustacjà
piwa, przejazd do Pszczyny i zwiedzanie s∏ynnego pa∏acu ze wspania∏ymi oryginalnymi wn´trzami. Obiad i powrót do Warszawy.
Termin: 27 wrzeÊnia br. (czwartek – trzeba postaraç si´ o urlop na piàtek), wyjazd o godz.
16.30, powrót 30 wrzeÊnia br. (niedziela)
ok. 22.30
Przejazd: autokarem
Wpisowe: doroÊli 370 z∏, dzieci do 15 roku ˝ycia
340 z∏
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski, Les∏aw
Karst
Zg∏oszenia na wszystkie nasze wycieczki
mo˝na dokonaç za poÊrednictwem naszej strony internetowej www.pttkwesola.pl. Znajdà tam
te˝ Paƒstwo wi´cej szczegó∏owych informacji
oraz galerie zdj´ciowe z poprzednich wyjazdów.
Serdecznie zapraszamy!

POLECAMY
NATURALNE PREPARATY
DLA ZDROWIA I URODY
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rewolucyjna terapia
odchudzajàca – do˝ywiajàca
Bezinwazyjna terapia likwidacji
bólu
Preparaty podnoszàce
odpornoÊç organizmu dzieci
Terapia podnoszàca wydajnoÊç
organizmu sportowców
Regulacja zaburzeƒ snu
Terapia antystresowa
Kosmetyki naturalne
odm∏adzajàce
Preparaty zio∏owe
Higiena intymna

Zapraszamy do niespotykanego
sklepu, gdzie mo˝esz nabyç
produkty dla zdrowia i urody
w 100% naturalne. Nasze produkty usuwajà przyczyny wielu
schorzeƒ, a nie jedynie ich skutki. Sà to produkty najwy˝szej
Êwiatowej jakoÊci, pochodzàce
z ca∏ego Êwiata.
Zapraszamy na nieodp∏atne spotkania informacyjne, na których
we wspania∏ej atmosferze (kawa, herbata, ciastko) dowiesz si´
wszystkiego o tych rewelacyjnych i rewolucyjnych produktach, o ich niebywa∏ych efektach
dzia∏ania pozwalajàcych powróciç do zdrowia, dobrego samopoczucia oraz pi´knego wyglàdu.

Na spotkania mo˝na si´ zapisaç
drogà telefonicznà, bàdê osobiÊcie
w salonie. Kontakt: 504-789-124.
Nasz adres:

Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jana Paw∏a II 25
lok. U4C2
(obok Apteki ca∏odobowej)

www.natur-al.pl

Marcin J´drzejewski
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Sport szkó∏ podstawowych w Weso∏ej
ZakoƒczyliÊmy zmagania sportowe w ramach
Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y. Uczniowie
uczestniczyli w wielu konkurencjach sportowych
osiàgajàc dobre i wysokie wyniki. Uczàc si´ wielu
dyscyplin sportowych, a nast´pnie uczestniczàc
w zawodach w etapach: mistrzostw dzielnicy, rozgrywek mi´dzydzielnicowych i powiatowych poznajà smak sportowej rywalizacji, budujà swoje
pasje i rozumiejà potrzeb´ sp´dzania czasu wolnego w aktywnych formach sportowo-rekreacyjnych. Dzi´ki motywujàcym dzia∏aniom nauczycieli
wychowania fizycznego oraz wsparciu finansowemu samorzàdu naszej dzielnicy uczniowie majà
wi´ksze mo˝liwoÊci wyboru swojego kszta∏cenia.
Dzia∏ania nas, nauczycieli, majà na celu szeroki
rozwój psychofizyczny ucznia: nauka wspó∏pracy
w grupie, prawid∏owe postrzeganie rywalizacji –
odpornoÊç psychiczna i odpowiednie zachowanie
w czasie rywalizacji, po przegranej i wygranej, rozwijanie umiej´tnoÊci sportowych. Celem naszym
jest nauka zasady fair play, w ka˝dej sytuacji.
W rywalizacji sportowej uczestniczy∏y wszystkie szko∏y podstawowe naszej dzielnicy w nast´pujàcych dyscyplinach: indywidualne biegi prze∏ajowe, sztafetowe biegi prze∏ajowe, tenis sto∏owy, p∏ywanie, gimnastyka (w tej dyscyplinie królujà zawodniczki SP 172), minipi∏ka: no˝na, r´czna, siatkowa, koszykowa, unihokej, czwórbój
lekkoatletyczny oraz dwa ognie usportowione
(uczniowie klas 4 i m∏odszych) i „Od zabawy

do sportu” (rywalizacja uczniów klas 2–4).
Poni˝ej przedstawiamy klasyfikacj´ generalnà
weso∏owskich szkó∏, a szczegó∏owe wyniki punktowe zamieÊciliÊmy na portalu „WS” pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/115/n/2274.
Klasyfikacja szkó∏
Szko∏a Podstawowa 173
ul. Trakt Brzeski 18
Szko∏a Podstawowa 172
ul. Krótka 1
Szko∏a Podstawowa 174
Plac Wojska Polskiego 28
Szko∏a Podstawowa 171
ul. Armii Krajowej 39
Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa 12
ul. Armii Krajowej 9

182 pkt.
101 pkt.
133 pkt.
47 pkt.
68 pkt.

Ka˝da ze szkó∏ ma swojà dziedzin´ sportu lub
rekreacji wynikajàcà z umiej´tnoÊci instruktorskich i trenerskich nauczycieli, np.: w SP174 króluje korfball – mamy dwie dru˝yny, które zakwalifikowa∏y si´ do Mistrzostw Polski M∏odzików,
b´dziemy walczyç po dwóch odbytych rundach
o miejsce od 3 do 5. Na rozgrzewk´ i udoskonalenie naszych umiej´tnoÊci wzi´liÊmy udzia∏
w XIII Ogólnopolskim Turnieju Korfballu organizowanym 2 czerwca przez Klub Cirkus Konstancin
w Oborach. W tym roku wzi´∏o w nim udzia∏ 21

dru˝yn w trzech kategoriach wiekowych, a mecze rozgrywano na 7 boiskach. Oto najlepsi:
Kategoria: kl. III–IV szko∏a podstawowa
1. UKS „Cirkus” Konstancin-Jeziorna
2. SP nr 174 Warszawa-Weso∏a II
3. SP nr 174 Warszawa-Weso∏a III
4. SP nr 174 Warszawa-Weso∏a I
Kategoria: kl. V–VI szko∏a podstawowa
1. SP nr 174 Warszawa-Weso∏a I
2. UKS „Cirkus” Konstancin-Jeziorna I
3. LUKS „Olympic” S∏upia
4. SP nr 174 Warszawa-Weso∏a II
5. SP nr 174 Warszawa-Weso∏a III
Dzi´ki zaanga˝owaniu nauczycieli, wsparciu rodziców i wspó∏pracy z trenerami nasi uczniowie dostajà si´ do szkó∏ sportowych, osiàgajàc wysokie
wyniki. Absolwenci SP 174 wykorzystali swojà
szans´ – mamy mistrza polski kadetów w pi∏ce siatkowej, czynnego zawodnika Legii, czynnà zawodniczk´ w 2. lidze pi∏ki siatkowej oraz absolwentów,
którzy przygod´ ze sportem kontynuowali w gimnazjum i szko∏ach ponadpodstawowych, a dzisiaj studiujà w akademiach wychowania fizycznego.
Sport i rekreacja w naszej dzielnicy sà mo˝liwe dzi´ki dobrej organizacji p. Paw∏a Malinowskiego i ¸ukasza Kaniewskiego, pr´˝nych nauczycieli, wspania∏ych uczniów, wyrozumia∏ych
dyrektorów, szkó∏ oraz rodziców, którzy ponoszà
koszty przejazdów i dopilnowujà swoje dzieci
w ich kszta∏ceniu.
Jolanta Ilewicz, nauczyciel
wychowania fizycznego w SP 174

05-077 Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 22-773-36-10, 22-773-02-70, 501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1147 56
0/2
2
1153 56
0/2
3
1151 52
4/4
2
1184 34
0/3
1
1173 47
1/2
2

Nr
oferty
1361
1455
1431
1425
1465

Rejon
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Weso∏a
Weso∏a
Stara Mi∏osna

Cena
w PLN
375.000
410.000
340.000
240.000
320.000

Pow. Rejon
289
850
623
512
740

Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Weso∏a
Stara Mi∏osna
Góraszka

Cena
w PLN
259.000
720.000
623.000
563.000
195.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
726
132
759
400
630
743
304
556
750
275
200

Rejon
Stara
Stara
Stara
Stara

Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna

Cena w PLN
630.000
1.300.000
1.249.000
890.000

Rodzaj domu
Segment
Wolnostojàcy
Wolnostojàcy
Segment

Rok
2010
2001
2012
2011

Stan wykoƒczenia
Developerski
Wykoƒczony
Developerski
Wykoƒczony

Poszukujemy dla naszych klientów mieszkaƒ, domów, dzia∏ek
z terenu Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod:
numerem telefonu 22-773-02-70 oraz adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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cze sezonu, startem by∏y eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y (U-17) w dniu
16 czerwca 2012 r. – najwa˝niejszy turniej w roku (MP w tej grupie wiekowej). Z przyjemnoÊcià
komunikujemy, ˝e do najlepszej dwunastki bioràcej udzia∏ w turnieju, który odb´dzie si´
w dniach 6–8 lipca
w Bochni, zakwalifikowa∏a si´ w swoich
wagach dwójka naszych zawodników
– Weronika Banaszek
(G 120), kat. wag.
44 kg i Kacper Krawczyk (G 119), kat.
wag. 46 kg. Teraz
czekajà nas wakacje
– to kolejne dwa obozy sportowe, a póêniej ju˝ od wrzeÊnia kolejne starty. Czekamy
na wi´cej medali! :-)
Judo Fight Club

Sportowe ˝ycie i sukcesy judoków
Ostatnie miesiàce obfitowa∏y w wydarzenia
sportowe zwiàzane z rywalizacjà judo. Zaczynamy relacj´ od naszego corocznego turnieju judo
z okazji Dnia Dziecka.
3 czerwca na hali sportowej w Starej Mi∏oÊnie
wystartowa∏o prawie sto naszych najm∏odszych
dzieci w wieku 5–10 lat, z czego 25% to dziewczynki. By∏a to ju˝ piàty cykliczny turniej tej klasy, w którym jak zwykle toczy∏y si´ zaci´te pojedynki, póêniej nagrodzone trofeami i superzabawkami. Nasza impreza zgromadzi∏a ponad
300-osobowà publik´ z Weso∏ej, szczególnie rodziców, dziadków, rodzeƒstwo i kolegów naszych zawodników. Turnieje klubowe zawsze
przynoszà wiele wra˝eƒ, szczególnie tym, co
walczà, bo stajà do walki ze znanym sobie przeciwnikiem, ale ju˝ nie jest to walka treningowa,
lecz o zaszczyt i trofea. Efektem tego jest zawsze
zaci´ty pojedynek.
Kolejnymi wydarzeniami by∏y: bràzowy medal
Weroniki Banaszek na MP M∏odziczek w Krako-

wie 22 kwietnia, potem Otwarty Puchar Polski
M∏odzików w ¸odzi 26 maja, gdzie Magda Bogdaniuk zaj´∏a II miejsce, a Micha∏ Piszcz i Weronika Banaszek III miejsca
w swoich kategoriach
wagowych. Ponadto jeszcze 2 czerwca Weronika
wystartowa∏a w Opolu na
Pucharze Polski Juniorek M∏odszych gdzie zaj´∏a II miejsce.
8 czerwca startowaliÊmy na Grand Prix Mazowsza zwanym ˚oliborz
Cup 2012 – nasz klub
w punktacji klubowej
dzieci i m∏odzików zajà∏ I miejsce, na co z∏o˝y∏y si´ indywidualne sukcesy naszych zawodników: szeÊç I miejsc, dwa II miejsca i dwa
III miejsca. Ostatnim, lecz nie koƒczàcym jesz-

15 medali ∏uczników w WOM
Dnia 13 maja 2012 r. na torach
∏uczniczych RKS „Marymont” odby∏a
si´ Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y. W kategorii m∏odzików UKS
Weso∏ek by∏ reprezentowany przez
Klaudi´ ¸adziak, Anastazj´ Stachwiuk, Joann´ Bucior i Mateusza
Siwka, a w kategorii dzieci wystartowa∏y Sandra i Vanessa Drass, Aleksandra Dalecka, Edyta Korzeniewska,
Justyna Charytonowicz oraz Aleksandra ¸apiƒska. Zawody rozgrywano
w bardzo trudnych warunkach pogodowych, od samego poczàtku rywali-

SEKCJA ¸UCZNICZA
UKS WESO¸EK
prowadzi nabór
dziewczàt i ch∏opców urodzonych w latach 1997–2004.
Pierwsze zaj´cia 4 wrzeÊnia.
Liczba miejsc ograniczona.
Wi´cej informacji – Hanna Koz∏owska, tel. 516 391 802, e-mail:
hanna.kozlowska1@op.pl

zacj´ zawodnikom utrudnia∏ rz´sisty deszcz, lecz
dzielni ∏ucznicy strzelali wytrwale do koƒca.
UKS Weso∏ek odnotowa∏ kolejny sukces na swoim koncie, gdy˝ z Warszawskiej Olimpiady M∏o-

dzie˝y zawodnicy wrócili ze zdobyczà 15 medali!
W kategorii dzieci:
- Aleksandra ¸apiƒska 3 z∏ote medale
- Aleksandra Dalecka 5 srebrnych
- Sandra Drass 1 bràzowy
W zawodach wysokie lokaty uzyska∏y równie˝
Edyta Korzeniewska, Justyna Charytonowicz
i Vanessa Drass.
W kategorii m∏odzik:
- Mateusz Siwek zajà∏ dwa razy czwarte miejsce i piàte.
W kategorii m∏odzik starszy:
- Klaudia ¸adziak 2 medale z∏ote i 1 srebrny,
- Anastazja Stachwiuk 3 medale bràzowe,
- bardzo dobre, piàte miejsce oraz dwa razy
szóste wystrzela∏a Joanna Bucior.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom bardzo
udanego wyst´pu i ˝yczymy sukcesów w kolejnych zawodach.
Mateusz Siwek,
zawodnik UKS Weso∏ek

Mi´dzywojewódzkie Mistrzostwa
M∏odzików w ∏ucznictwie

Dnia 10.06.2012 w Radomiu odby∏y
si´ Mi´dzywojewódzkie Mistrzostwa
M∏odzików. Wystartowa∏o w nich
czworo zawodników UKS Weso∏ek.
Tr i u m f o w a ∏ a
PRACE WYSOKOÂCIOWE
˝eƒska
dru˝yna
„PO LINIE” Faktura VAT
w sk∏adzie Joanna
Bucior, Klaudia
¸adziak oraz Ana• WYCINANIE I PODCINANIE DRZEW stazja Stachwiuk,
która kolosalnà
• MYCIE ELEWACJI I DACHÓW

☎ 606-808-358

liczbà punktów pokona∏a wszystkie inne rywalizujàce dru˝yny. Na trzecim
stopniu podium w kategorii indywidualnej stan´∏a Anastazja Stachwiuk. Tu˝
obok niej Klaudia ¸adziak na 4 miejscu. Znakomicie te˝ strzelili Joanna Bucior i Mateusz Siwek, zaj´li oni
równie˝ bardzo wysokie miejsca.
Anastazja Stachwiuk,
zawodniczka UKS Weso∏ek
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Chóralny Êpiew w weso∏owskich koÊcio∏ach
W dniach 16–17 czerwca 2012 Fundacja
Il Canto Magnifiacat wspólnie z Parafià OpatrznoÊci Bo˝ej zorganizowa∏a II Festiwal Chóralny
Magnificat Anima Mea Dominum.
Tym razem mieliÊmy przyjemnoÊç goÊciç
dwa warszawskie chóry: Epifania z Parafii Mi∏osierdzia Bo˝ego na Saskiej K´pie (dyrygent pan
Wies∏aw Jeleƒ) oraz Avetki z Bia∏o∏´ki (dyrygent
pan Bart∏omiej W∏odkowski). W Festiwalu bra∏
oczywiÊcie udzia∏ nasz chór – Il Canto Magnificat (dyrygent pani Marta Zamojska-Makowska,
akompaniament pani Lucyna Affeltowicz).
Punktualnie o 18.00, w upalny wieczór,
16 czerwca w koÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej rozpocz´∏a si´ uroczysta Msza Âwi´ta inaugurujàca II Festiwal Magnificat Anima Mea
Dominum. Miejsce niezwyk∏e, pe∏ne fresków
i obrazów wybitnego malarza, zmar∏ego w ubieg∏ym roku Jerzego Nowosielskiego.
Honorowym goÊciem uroczystoÊci by∏ Jego
Ekscelencja Ksiàdz Biskup Marek Solarczyk.
Biskup, jak zwykle uÊmiechni´ty i niezwykle pogodny, na wst´pie powiedzia∏, ˝e czuje si´ ojcem
chrzestnym Festiwalu, poniewa˝ ju˝ drugi raz w nim
uczestniczy. Doda∏, ˝e bardzo sobie to ceni i cieszy
si´, ˝e mo˝e wspieraç tak
wspania∏e przedsi´wzi´cie.
Wspólnie z
biskupem
msz´ Êwi´tà sprawowa∏
Ksiàdz Proboszcz Mariusz
T∏okiƒski oraz Ksiàdz Senior Stefan Wysocki, wieloletni proboszcz parafii.
Znakomitymi goÊçmi
byli równie˝ przedstawiciele Urz´du Dzielnicy Weso∏a
– burmistrzowie Edward K∏os i Marian Mahor.
Podczas mszy Êpiewa∏y wszystkie trzy chóry;
Epifania – Gaude Mater, Avetki – Psalmy i Alleluja, Il Canto Magnificat – Kyrie, Sanktus oraz Agnus
Dei. Wspólnie odÊpiewano „Ave Verum” Mozarta.
Biskup wyg∏osi∏ niezwykle poruszajàce kazanie o ludzkim ˝yciu, wspominajàc swych bliskich zmar∏ych.

Po mszy rozpoczà∏ si´ koncert. Ksi´˝a zasiedli
na honorowych miejscach tu˝ przed muzykami.
Jako pierwszy zaprezentowa∏ si´ chór Epifania. ZaÊpiewa∏ Cantate Domino – koncert
H. Schutza, Bogorodice Diewo S. Rachmaninowa, Gabriel’s Oboe E. Moricone.
Nast´pnie wystàpi∏ chór Avetki z repertuarem:
Czego chcesz od nas Panie, Antyfony na Wielki
Czwartek i Piàtek,
Dzwonki na Ave Maria.
Na koniec chór Il Canto
Magnificat
zaÊpiewa∏
utwory: Ave Maria Caccini, Penitentes, Time To
Say Goodbye. Ka˝dy chór
otrzyma∏ gromkie brawa.
Na zakoƒczenie wystàpi∏y wszystkie chóry razem, Êpiewajàc Lacrymosa z Requiem Mozarta,
Misericordias J. Botora
oraz Alleluja z Mesjasza.

Wspólnemu Êpiewaniu towarzyszy∏ kwartet
smyczkowy „Quattro” w sk∏adzie: skrzypce
– Aneta Borczyƒska, Helena Siatkowska, altówka – Roman Protasik, wiolonczela – Micha∏ Zieliƒski. Z kwartetem zagrali: Arkadiusz Denkiewicz – tràbka barokowa oraz Katarzyna Glensk – instrumenty klawiszowe. Imprez´
uÊwietni∏a te˝ pani Marta Zamojska-Makowska,

partià solowà z oratorium „Samson” G. F. Haendla. Jej niezwyk∏y sopran wzbudzi∏ ogromny aplauz publicznoÊci.
Dyrygenci obu zaproszonych chórów otrzymali pamiàtkowe dyplomy oraz ksià˝ki z biografià Jerzego Nowosielskiego. Konferansjerkà,
z wrodzonym sobie wdzi´kiem, zajmowa∏ si´
pan Zbigniew Jaros, z Fundacji Il Canto Magnificat. Na zakoƒczenie dziewcz´ta z Il Canto Magnificat
obdarowa∏y ksi´˝y kwiatami,
a chór Avetki prezentami.
Ca∏y koncert by∏ przepi´kny
i ˝al by∏o wracaç do domu...
Zw∏aszcza ˝e emocje, które
czeka∏y nas wieczorem podczas relacji meczu Polska–Czechy by∏y ju˝ zupe∏nie innej natury :-(
W niedziel´ 17 czerwca
w ramach Festiwalu Magnificat Anima Mea Dominum odby∏y si´ koncerty
w trzech weso∏owskich koÊcio∏ach. W Parafii Brata
Alberta w Weso∏ej-Zielonej
wystàpi∏ warszawski chór Polonia pod dyrekcjà pana Wies∏awa
Jelenia, w KoÊciele NajÊwi´tszego Serca Jezusowego w Starej
Mi∏osnej chór Avetki pod dyrekcjà pana Bart∏omieja W∏odkowskiego, a w KoÊciele OpatrznoÊci
Bo˝ej w Weso∏ej chór Il Canto
Magnificat pod dyrekcjà pani
Marty Zamojskiej-Makowskiej,
z akompaniamentem pani Lucyny Affeltowicz.
Wszystkie koncerty by∏y bardzo udane, gromko oklaskiwane. Formu∏a Festiwalu spodoba∏a si´ mieszkaƒcom Weso∏ej
i zaproszonym goÊciom. Wpisuje si´ na trwa∏e
w weso∏owskie kalendarium.
Do zobaczenia zatem za rok!
Dorota Dzi´gielewska
Fundacja Il Canto Magnificat

AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
SZYBKO
WULKANIZACJA FACHOWO
SOLIDNIE TANIO
Konsultacje ortodontyczne – czwartek 2 sierpnia od godz. 1500
Przyjmujàcy lekarze:
• Edyta Kuza,
• Aneta Wróbel,
• Marta Wieczorek
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• wt, Êr, czw 90000 – 140000
• pon, czw0015 –0018
• wt, Êr0016 –0019
• pt 15 – 19

- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI

05-077 Warszawa-Weso∏a
UL. JEèDZIECKA 4
Tel. 693 84 22 84 – 24h
(22) 773 18 61 – 9-17
E-mail: autobartosz@o2.pl
www.autobartosz.prv.pl
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Listy do redakcji
Droga Redakcjo „WiadomoÊci Sàsiedzkich”,
zdaj´ sobie spraw´, ˝e o feralnym odcinku ulicy
GoÊciniec (od Szosy Lubelskiej do ronda Jana
Paw∏a II) czytaliÊmy na ∏amach gazety „WiadomoÊci Sàsiedzkie” ju˝ niejednokrotnie. Byç
mo˝e jednak i tym razem znajdà Paƒstwo miejsce do napisania krótkiej wzmianki o naszym
problemie.
Po wielu latach czekania na remont, pisania
wniosków, spotkaƒ z urz´dnikami, w∏adzami naszego Urz´du Dzielnicy do dnia dzisiejszego niewiele si´ zmieni∏o. OczywiÊcie wybudowano
po jednej stronie chodnik i doÊwietlono ulic´.
Natomast w dalszym ciàgu nie zrobiono nic, aby
odcinek tej ulicy by∏ wreszcie bezpieczny i nie
by∏ wykorzystywany jako objazd dla spieszàcych si´ kierowców. W dalszym ciàgu odcinek
tej ulicy spe∏nia rol´ obwodnicy dla Szosy Lubelskiej i Traktu Brzeskiego.
Wspomn´ w skrócie kilka problemów, tych
najbardziej dra˝niàcych:
- ten odcinek ulicy GoÊciniec, w przeciwieƒstwie do reszty od ronda Jana Paw∏a II, jest
niewyremontowany, bardzo wàski, a jego powierzchnia to same ∏aty i dziury, a wi´c ka˝dy
przejazd, nawet samochodu osobowego, powoduje huk – samochody je˝d˝à tu niebezpiecznie szybko;
- przez skracajàcych sobie drog´ kierowców
cz´sto tworzà si´ korki, przez co nie mo˝na
wyjechaç z ulicy;
- nie ma ˝adnych znaków drogowych ograniczajàcych pr´dkoÊç – zarówno od strony ronda, jak i od Szosy;
- nie ma kraw´˝ników, a mijajàce si´ pojazdy
tràbià na siebie i spychajà si´ na pobocze, na
którym le˝y piach i ˝wir. [...];
- [...] Najbardziej GoÊciniec upodobali sobie
niestety kierowcy samochodów ci´˝arowych,
olbrzymich rozklekotanych betoniarek, traktorów i innych je˝d˝àcych na budowy po ca∏ej
dzielnicy;
- codziennie kilka razy dziennie tras´ pokonujà
nawet kierowcy autobusów prywatnych linii
jak dla przyk∏adu regularne kursy autobusów
firmy Âwierk. Pewnego dnia podczas st∏uczki
tego autobusu z samochodem osobowym
na naszym odcinku ulicy uda∏o mi si´ zwróciç
uwag´ kierowcy, czy nie widzi w jakim stanie
jest ta ulica i czy nie boi si´ woziç ludzi,
a przede wszystkim dzieci, tym odcinkiem.
Reakcja by∏a taka: „Przecie˝ droga jest otwarta dla wszystkich, a on nie ∏amie przepisów”;
[...]
Ulica nie ma studzienek odp∏ywowych i wodociàgu i zapewne do czasu ich wybudowania nic
nie b´dzie zrobione na tej ulicy. Z roku na rok dowiadujemy si´, ˝e bud˝ety sà coraz mniejsze.
A wed∏ug mnie wiadomym jest, ˝e Dzielnica tylko liczy na to, ˝e problem remontu tego odcinka
za∏atwi i tak budowa Wschodniej Obwodnicy
Warszawy.
Walczymy o uczynienie tej drogi drogà osiedlowà dla mieszkaƒców – bo taki jest charakter
zabudowy tej ulicy! [...]
Sk∏adaliÊmy równie˝ podpisy pod wnioskiem
o postawienie znaku zakazu skr´tu w lewo w na-
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szà ulic´ od Szosy Lubelskiej. W rezultacie Wydzia∏ Intrastruktury z∏o˝y∏ projekty do ZDM-u.
Niestety podobno projekt przez ZDM zosta∏ odrzucony. Pracownicy Wydzia∏u twierdzà, ˝e brak
jest odpowiedzi i komunikacji ze strony ZDM.
Nie wiem, co mo˝na jeszcze zrobiç, aby poprawiç warunki na naszej ulicy. W akcie desperacji zdecydowa∏am si´ pisaç wreszcie bezpoÊrednio do firm takich jak np. Transnec; choç jak
si´ pewnie Paƒstwo domyÊlajà z miernà wiarà
w to, ˝e list zmieni zachowanie kierowców.
Pozostaje mi wcià˝ nag∏aÊniaç problem i przes∏aç naszà skarg´ ponownie do Urz´dów, jednoczeÊnie proszàc wszystkie lokalne redakcje
o wzmiank´ na temat problemu na ulicy GoÊciniec.
Z powa˝aniem,
Aneta Szolc
a.szolc@gmail.com
***
Drogi i infrastruktura na granicy miasta
[...] Nawiàzujàc do ostatnich artyku∏ów „Wiosenne naprawy uli” p. Anny Ksi´˝opolskiej oraz
„Listów do redakcji – A co ze starymi ulicami?”
p. Grzegorza Czapskiego, zach´cam do wznowienia dyskusji na temat istnienia problemu komunikacyjnego i infrastrukturalnego na ulicy Cyklamenowej oraz poprzecznych ulic: Chabrów
i Promiennej.
[...] Warto w tym miejscu zaznaczyç, ˝e w po∏owie lat 90. nikt nie chcia∏ okreÊliç rz´dnej nawierzchni drogi, ale te˝ nikt nie by∏ w stanie wskazaç sposobu odprowadzenia wód opadowych.
Na domiar z∏ego pojawi∏ si´ problem ze stanem
prawnym gruntu na odcinku od ul. Rumiankowej,
jako ulicy Chabrów, do Cyklamenowej i dalej
z przesuni´ciem osi, jako ulicy Promiennej, w kierunku po∏udniowym do lasu – MPK.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e ów teren jest nadal
gruntem prywatnym tylko dlatego, ˝e ówczesny
Zarzàd MPZBDJiW nie by∏ w stanie skutecznie
dokonaç wyw∏aszczenia z dz. ew. nr 50 (póêniej
50/3) obr´b 8-07-16. [...] Sytuacja ta by∏a zalà˝kiem powstania problemu, który jest nierozwiàzany do dnia dzisiejszego. Bój o utrzymanie
przejezdnoÊci przez dz. ew. 50 mia∏ swój fina∏
w sàdzie. [...]
Trzeba uczciwie powiedzie, ˝e W∏adze dzielnicy, w osobie Burmistrza p. Jacka Wojciechowicza, doprowadzi∏y do wielu rozmów i ustalenia
zakoƒczenia sporu na drodze sàdowej, wraz
z koniecznoÊcià wdro˝enia „Planu zagospodarowania przestrzennego Stara Mi∏osna – Po∏udnie”. Ju˝ w roku 2007 z udzia∏em p. Andrzeja
Pylaka – Naczelnika Wydz. Infrastruktury dokonano ustalenia przebiegu osi jezdni na ul. Promiennej i ul. Chabrów w ramach tzw. konsultacji
spo∏ecznych. Wszyscy w∏aÊciciele swoich nieruchomoÊci potwierdzili stan istniejàcy, który
istnieje jako uk∏ad „drogi zwyczajowej” od ponad çwierç wieku[...].
Czy mieszkaƒcy majà szans´ na realizacj´
dzia∏aƒ inwestycyjnych na Cyklamenowej, Chabrów lub Promiennej? Je˝eli mo˝na sugerowaç
pewne dzia∏ania, to warto podjàç dyskusj´ nad
mo˝liwoÊcià budowy sieci odwadniajàcej, i to
w trybie awaryjnym, na ul. Promiennej i ul. Chabrów – wyprowadzajàc odwodnienie do Kana∏u
Wawerskiego wraz ze stworzeniem „mini reten-

cji” w obszarze lasu MPK po stronie po∏udniowej
osiedla. Niewiele osób wie, ˝e w XIX wieku w planach carskich stworzony by∏ system rowów odwadniajàcych i zbiorników wodnych, obecnie nazywanych „retencyjnymi”. W czasie zabudowy
osiedla rowy zosta∏y zniwelowane i zasypane.
Obecnie zachodzi koniecznoÊç odtworzenia sieci
odwodnienia na odcinku ul. Cyklamenowej
przy ul. Pogodnej, gdzie swoisty geizer wodny,
jest sp∏ywem z dwóch starych rowów Êciekowych. Ulica Cyklamenowa jest od 2 lat skutecznie zalewana i to w iÊcie powodziowy sposób.
Ten stan musi byç wyeliminowany w sposób racjonalny, wywa˝ony i konstruktywny. Z dzia∏aƒ
i zaanga˝owania W∏adz dzielnicy mo˝na mieç nadziej´, ˝e zostanà wyciàgni´te odpowiednie
wnioski i wprowadzone dzia∏ania przede wszystkim poprawy bezpieczeƒstwa w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Apelujemy zatem do Pana Burmistrza o wsparcie i decyzje
w kontekÊcie z∏o˝one propozycji opracowania
„KONCEPCJI ODWODNIENIA TERENU OSIEDLA
STARA MI¸OSNA NA ODCINKU ul. Pogodna – ul.
Paproci” oraz przygotowania etapowej realizacji
przebudowy ulicy Cyklamenowej, z zapewnieniem dojazdu do Przedszkola ROBUÂ. W dalszym zaÊ post´powaniu, prosimy o uwzgl´dnienie opracowania „PROJEKTU SIECI KANALIZACJI ODWODNIENIA UK¸ADÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE OSIEDLA STARA MI¸OSNA
PO¸UDNIE” wraz z uwzgl´dnieniem dotychczasowych opracowaƒ i konsultacji spo∏ecznych,
prowadzonych od 2005 r. [...]
Zbigniew Grzegorzewski
(tel. 501-973-349)
Ze wzgl´du na obj´toÊç publikujemy jedynie
fragmenty obu powy˝szych listów. Z pe∏nà
wersjà mo˝na si´ zapoznaç na naszej stronie
internetowej www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Redakcja
***
Na jednej z uliczek osiedlowych – Pogodnej,
po∏o˝onej przy Gimnazjum, zauwa˝y∏em dzisiaj,
24.06, ok. 21 dwóch m∏odych ludzi ok. 16–17
lat, którzy na motocyklu o numerze rejestracyjnym WSI 94HE urzàdzali rajdy na tej uliczce osiedlowej, rozwijajàc pr´dkoÊç ok. 110–120 km/h.
Na tej uliczce jest ograniczenie do 30 km/h.
Jest to uliczka osiedlowa, po której dzieci je˝d˝à na wrotkach, chodzà matki z wózkami,
starsi ludzie z psami, je˝d˝à rowerzyÊci.
Tych dwóch ludzi spotka∏em ko∏o Kana∏ku
Wawerskiego na skrzy˝owaniu ul. Pogodnej
i Zdrojowej. Kiedy zwróci∏em im uwag´, ˝e stanowià zagro˝enie dla innych i ha∏asujà, zachowali si´ chamsko i arogancko. Sfotografowa∏em
numer rejestracyjny. Stanowià zagro˝enie dla
siebie i innych. Mogà zabiç lub ci´˝ko zraniç
przypadkowà osob´.
To nie sà ˝arty. Ci ludzie sà wÊród nas i stanowià zagoro˝enie dla naszych dzieci, zwierzàt,
dla nas samych.
Reagujmy.
Imi´ i nazwisko
do wiadomoÊci redakcji
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Mi´dzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
w Warszawie – 7-8 lipca 2012 r.
Organizator wystawy – Zwiàzek Kynologiczny
w Polsce, Oddzia∏ w Warszawie ma przyjemnoÊç
zaprosiç – jak co roku w lipcu – na Mi´dzynarodowà Wystaw´ Psów Rasowych. Zosta∏o zg∏oszonych ponad 2000 czworonogów 160 ras,
przyjadà psy z Polski i zagranicy. Ka˝dy pies zostanie oceniony przez s´dziego kynologicznego,
otrzyma opis i dyplom, a te najpi´kniejsze równie˝ medale, tytu∏y, wnioski na championa krajowego i mi´dzynarodowego oraz puchary.
Do oceny psów zosta∏o zaproszonych 30 mi´dzynarodowych s´dziów kynologicznych polskich i zagranicznych. Oceny w ringach rozpoczynajà si´ od godziny 10.00, konkurencje fina∏owe od godziny 15.00.
Pierwszego dnia wystawy – 7.07.2012 r.
oceniane b´dà psy z nast´pujàcych grup FCI:
II – pinczery, sznaucery, molosy, psy górskie
i szwajcarskie psy do byd∏a
IV – jamniki
V – szpice i psy w typie pierwotnym
VI – goƒcze
VII – wy˝∏y
X – charty
Drugiego dnia zaprezentujà si´ przedstawiciele kolejnych grup FCI:
I – owczarki i inne psy pasterskie
III – teriery
IV – aportery, p∏ochacze i psy dowodne
IX – psy ozdobne i do towarzystwa.
Ka˝dy dzieƒ wystawy koƒczyç b´dà konkurencje fina∏owe: wybór najlepszego psa ras polskich,

u˝ytkowych, najlepszej pary oraz
grupy hodowlanej, najpi´kniejszego
baby, szczeni´cia, weterana, juniora
oraz najpi´kniejszego przedstawiciela ocenianych grup FCI.
W niedziel´ zostanie wybrany
najpi´kniejszy z najpi´kniejszych
przedstawicieli grup – czyli Best in
Show. Wyboru dokona s´dzia
z Austrii p. Karl Reisinger.
Fot. M. J. Gorazdowski „Martin-Media” (PL)
Przez dwa dni wystawy trwaç b´dzie konkurs
na najlepszego M∏odego Prezentera. Cieszy si´
on du˝ym zainteresowaniem uczestników. W tej
dyscyplinie s´dzia nie ocenia zwierzaka, tylko
umiej´tnoÊci osoby prezentujàcej czworonoga,
jego stosunku do psa, ∏atwoÊç nawiàzania z nim
kontaktu i fachowego zaprezentowania.

Czekamy na Paƒstwa od godziny 10.00
W tym roku w nowym miejscu!!!

WARSZAWA – STARA MI¸OSNA
Szwadron Jazdy RP, ul. Szkolna 14

Ubieg∏oroczny zwyci´zca: Siberian husky –
„Zaltana STORM STARTER”; hodowcy i w∏aÊciciele – Louise Franklyn, Grzegorz Boguta

Kwitnàca ceramika
Po intensywnej, jesienno-zimowej pracy w zaciszu pracowni, lepieniu, wypalaniu, szkliwieniu,
cyzelowaniu, wiosna przynosi wszystkim ma∏ym
i du˝ym artystom mo˝liwoÊç ekspozycji swoich
prac. W OÊrodku Kultury w Weso∏ej oraz filii ODT
Pogodna od 5 lat pr´˝nie dzia∏a sekcja ceramiki
dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Jak co roku,
równie˝ i tej wiosny wszyscy r´kodzielnicy biorà
udzia∏ w kilku artystycznych wydarzeniach.
Pi´knie szkliwione prace uczestników sekcji
stan´∏y obok wspania∏ych prac ceramicznych

prawdziwych artystów
ceramików podczas I Festiwalu Ceramika Moc ˚ywio∏ów w OÊrodku Kultury w Weso∏ej. Dzieci z dumà pokazywa∏y swoje naczynia i p∏askorzeêby.
Bra∏y udzia∏ w konkursie
ceramicznym, bowiem
o glinie wiedzà ju˝ wiele,
uczestniczy∏y w dyskusjach o historii porcelany i z zachwytem poznawa∏y etapy wypa∏u ceramiki w technice raku. Natomiast grupa doros∏a sekcji przygotowa∏a swoje w∏asne naczynia do tego˝ wypa∏u, którego
efekty mo˝na by∏o oglàdaç na ceramicznym
wernisa˝u 24 maja w ODT Pogodna.
Gliniane dzie∏a cieszà si´ równie˝ du˝ym zainteresowaniem przyby∏ych goÊci w trakcie Czasu
Twórczych Dokonaƒ w OÊrodku Kultury w Weso∏ej, gdzie oprócz innych sekcji równie˝ i ceramika wype∏nia swojà artystycznà przestrzeƒ.
Mo˝na nas by∏o spotkaç, obejrzeç prace, zapytaç jak powstawa∏y, a nawet ulepiç swój pomys∏

Przedstawiciele organizatora s∏u˝à pomocà
i informacjami.
Komitet Organizacyjny
Oddzia∏ w Warszawie ZKwP
www.warszawa.zkwp.pl
tel. 22 618 25 70, 22 618 25 66

podczas Pikniku Weso∏a,
Dzieci´cej Stolicy, a tak˝e na
corocznym, ceramicznym
wydarzeniu, czyli Warszawskich Spotkaniach Ceramicznych. Sekcja przygotowa∏a specjalnie na t´ okazj´
swoje najpi´kniejsze prace.
16 czerwca na ul. Podskarbiƒskiej 2 w trakcie 8. WSC
mo˝na by∏o zachwyciç si´ tà
fantastycznà atmosferà panujàcà przy pracy z glinà.
Nasze prace powstajà
przez ca∏y rok, nabierajà w naszych d∏oniach
kszta∏tu, faktury i koloru, rozkwitajà na wiosn´,
aby cieszyç nie tylko nasze oczy, ale równie˝
upi´kszaç i kreowaç przestrzeƒ wokó∏ nas.
Dzi´kujemy wszystkim, którzy byli z nami
w trakcie naszej ca∏orocznej pracy, którzy
wspierali nas mi∏ym s∏owem, uczestniczyli
w wystawach. Zapraszamy wszystkich do pracy
glinà, bowiem glina wyzwala twórcze i wyjàtkowe emocje!
Dorota ¸asisz
plastyk ceramik, instruktor
sekcji ceramiki w OK w Weso∏ej.
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W Bibliotece Publicznej...
DZIE¡ SÑSIADA W ZIELONEJ
Dzieƒ Sàsiada jest obchodzony w ponad 30
krajach europejskich, jest to najwi´ksze Êwi´to
spo∏ecznoÊci lokalnych. Idea, która narodzi∏a si´
w Pary˝u w 1999 r., staje si´ coraz bardziej popularna w ca∏ej Europie. W obchodach od kilku lat
uczestniczy równie˝ kilkanaÊcie miast z Polski,
m.in.: Gdaƒsk, Katowice, ¸ódê, Poznaƒ, Warszawa, Wroc∏aw... Raz w roku zach´ca si´ mieszkaƒców do spotkaƒ z sàsiadami po to, by spokojnie
porozmawiaç, lepiej si´ poznaç, pocz´stowaç domowym wypiekiem i wspólnie si´ bawiç. W tym
dniu organizowane sà festyny, konkursy i zabawy.

27 maja 2012 Biblioteka wzi´∏a udzia∏ w Dniu
Sàsiada – spontanicznej imprezie – organizowanej
przez Stowarzyszenie Nasza Weso∏a. Plac zabaw
przy ul. Warszawskiej w Zielonej przerodzi∏ si´
w miejsce sàsiedzkiego spotkania. Wspania∏e ciasta sàsiadek, loteria fantowa, galeria obrazów, gry
i zabawy sportowe, opowiadanie bajek po∏àczone
z koncertem – to liczne atrakcje Dnia Sàsiada
w Zielonej. Biblioteka zorganizowa∏a konkurs dla
dzieci „Portret Pana Kuleczki”, zaproponowaliÊmy
równie˝ zaj´cia plastyczne „Kwiatki dla sàsiadki”.
Wszyscy Êwietnie si´ bawiliÊmy, urzekajàca by∏a
serdeczna atmosfera tego spotkania.
LUDOBÓJSTWO NA WO¸YNIU
Na czerwcowej lekcji historii w bibliotece
zmierzyliÊmy si´ z kolejnym trudnym tematem
– zbrodnià na Wo∏yniu. GoÊciem spotkania by∏a
Ewa Siemaszko, znana badaczka ludobójstwa
dokonanego na wo∏yƒskich Polakach podczas II wojny Êwiatowej.

Ewa Siemaszko od 1990 zbiera i opracowuje
dokumenty dotyczàce losów ludnoÊci polskiej
na Wo∏yniu. W 2000 roku, wraz ze swoim ojcem
W∏adys∏awem, wyda∏a dwutomowà publikacj´ pt.
„Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraiƒskich na ludnoÊci polskiej Wo∏ynia 1939–1945”.

Na spotkaniu (5 czerwca) Ewa Siemaszko
przedstawi∏a t∏o historyczne, przyczyny i przebieg zbrodniczych dzia∏aƒ na Kresach. Wyk∏ad
by∏ tak˝e okazjà do refleksji oraz dyskusji nad
wspó∏czesnymi relacjami polsko-ukraiƒskimi.
Po prelekcji mieliÊmy okazj´ wys∏uchaç
wspomnieƒ naszego drugiego goÊcia – Sulimira
Stanis∏awa ˚uka – Êwiadka zbrodni wo∏yƒskiej.
OPOWIEÂCI BLUESOWE
14 czerwca zaprosiliÊmy m∏odzie˝ z Gimnazjum Nr 120 i Gimnazjum Nr 119 do Biblioteki
na opowieÊç muzycznà o bluesie. Pewnego dnia
Bolek „Bolo” Adamczyk na skutek splotu dziwnych wydarzeƒ wyrusza tajemniczà autostradà
w poszukiwaniu bluesa. Po drodze poznaje wielkich tego gatunku: Roberta Johnsona, Laedbellego, Big Billa Broonzy’ego, Buddy Guya. Ca∏a
historia Bolka ilustrowana jest utworami inspirowanymi repertuarem klasyków bluesa. Podczas
spotkania wystàpili: Jarek Kaczmarek – opowiadacz ze stowarzyszenia „Grupa Studnia O.” –
pierwszej w Polsce grupy zajmujàcej si´ sztukà
opowiadania oraz Gwidon Cybulski – muzyk,
wokalista, kompozytor, specjalizujàcy si´ w grze
na instrumentach afrykaƒskich.
SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANNÑ BOLECKÑ
19 czerwca zorganizowaliÊmy wieczór autorski
z Annà Boleckà, pisarkà i mieszkankà naszej dzielnicy. Podczas spotkania Autorka opowiada∏a o swoich ksià˝kach, o pracy twórczej, o inspiracjach.
Anna Bolecka debiutowa∏a w 1989 r. ksià˝kà
„Leç do nieba”, pokazujàcà z perspektywy dziecka Êwiat ma∏ego miasteczka w latach pi´çdziesiàtych. Jej druga powieÊç „Bia∏y kamieƒ”(1994)
ukazuje histori´ rodziny pisarki mieszkajàcej
na kresach Rzeczpospolitej. „Bia∏y kamieƒ” zdoby∏ kilka nagród m.in. nagrod´ im. W∏adys∏awa
St. Reymonta. Trzecia powieÊç Anny Boleckiej,
„Kochany Franz” (1999) to zbiór wyimaginowanej korespondencji mi´dzy tytu∏owym bohaterem
(pod imieniem Franz kryje si´ pisarz Franz Kafka)
a jego przyjació∏mi. Listy sà fikcyjne, ale oparte
na dokumentach epoki:
twórczoÊci Franza Kafki
albo wspomnieniach ludzi zwiàzanych z pisarzem. PowieÊç w listach
wyró˝niono nagrodà
Pen-Clubu i tytu∏em
Warszawskiej Premiery
Literackiej. W 2002 r.
autorka wyda∏a ksià˝k´
dla m∏odzie˝y „Latawce”, a dwa lata póêniej
powieÊciowà komedi´
romantycznà „Concerto
d'amore”. Kolejnà ksià˝kà Anny Boleckiej sà
„Uwiedzeni”. Ta wielowàtkowa
opowieÊç
zmusza czytelnika do

myÊlenia nad otaczajàcym go Êwiatem oraz istnieniem dobra i z∏a, które ka˝dy z nas w sobie
ma. Autorka portretuje kilka postaci „ogarni´tych
pasjà niszczenia siebie i innych”.

Na spotkaniu odby∏a si´ promocja najnowszej
ksià˝ki Autorki „Cadyk i dziewczyna”. PowieÊç
opowiada o losach ˚ydów, Polaków i Niemców
w okupowanej Warszawie. G∏ówni bohaterowie
stojà przed koniecznoÊcià trudnych wyborów. Jakà decyzj´ podejmà? Co z tego wyniknie? Wi´cej
na kartach ksià˝ki. „Cadyka i dziewczyn´” Anna Bolecka zadedykowa∏a pami´ci Etty Hillesum,
m∏odej ˚ydówki z Holandii, która w czasach radykalnego z∏a stara∏a si´ czyniç radykalne dobro.
Fragmenty ksià˝ki „Cadyk i dziewczyna” czyta∏ Krzysztof Dorosz – eseista, publicysta, dziennikarz radiowy.
LATO W BIBLIOTECE
Zapraszamy dzieci w wieku 6–12 lat do udzia∏u w cyklu zaj´ç proponowanych przez Bibliotek´ podczas tegorocznego „Lata w mieÊcie”. Tematem spotkaƒ warsztatowych b´dzie las w ró˝nych ods∏onach. Szczegó∏y na stronie www.wesola.e -bp.pl. IloÊç miejsc jest ograniczona, prowadzimy zapisy pod numerem 22 773 40 08.
UWAGA! Zmiana godzin pracy w lipcu
i sierpniu FILII Nr 3 WOLA GRZYBOWSKA:
• Poniedzia∏ek – godz. 13.00–18.00
• Wtorek – godz. 10.00–15.00
• Âroda – nieczynne
• Czwartek – godz. 10.00–15.00
• Piàtek – godz. 13.00–18.00
Pozosta∏e placówki biblioteczne pracujà bez
zmian.
Justyna Kwiatkowska
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swoich urodzin postanawia
uciec przez okno i... zniknàç. OczywiÊcie wynika
z tego mnóstwo k∏opotów, a sam zupe∏nie jeszcze dziarski staruszek podlega niezliczonej iloÊci kompletnie nieprzewidzianych wydarzeƒ.
Goràco polecam!

Kàcik bibliofila
Stulatek, który
wyskoczy∏ przez
okno i zniknà∏
Jonas Jonasson
Znakomita, pe∏na humoru, troch´
w klimacie krymina∏ków naszej Joanny Chmielewskiej
powieÊç szwedzka doskona∏a na wakacje. Perypetie stuletniego mieszkaƒca
domu spokojnej staroÊci – Allana
Karlssona, który dok∏adnie w dniu

Rock on
konkurs amatorskich
zespo∏ów rockowych
Zg∏oszenia do czwartej edycji
do 20 sierpnia.
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy ju˝ po raz czwarty organizuje konkurs – ROCK ON.
Z roku na rok roÊnie si∏a tego wydarzenia.
Nie tylko ze wzgl´du na gwiazdy, które wyst´pujà po cz´Êci konkursowej, a by∏y nim do tej
pory zespo∏y takie jak: ARMIA, LAO CHE, Farben Lehre i Closterkeller, ale tak˝e ze wzgl´du
na nagrody. G∏ównà nagrodà jest nagranie profesjonalnego singla w studiu CHRÓST, w którym powsta∏o wiele przebojów mi´dzy innymi:
„BaÊka” i „Here I am” – Wilków, „Ch∏opaki nie
p∏aczà” zespo∏u T. Love, a tak˝e „Czas nie b´dzie czeka∏” – BlueCafe oraz wiele innych.
W konkursie mogà wziàç udzia∏ amatorskie zespo∏y grajàce szeroko poj´tà muzyk´
rockowà, nie posiadajàce umowy z wytwórnià p∏ytowà oraz profesjonalnego wydawnictwa fonograficznego.
Zespo∏y powinny przygotowaç 3 utwory
w∏asnego autorstwa o dowolnej tematyce.
Nast´pnie jury powo∏ane przez Organizatora podczas zamkni´tego posiedzenia dokona
oceny nades∏anych materia∏ów i wy∏oni 7 zespo∏ów, które b´dà mog∏y zaprezentowaç si´
na scenie w II etapie konkursu.
8 wrzeÊnia 2012 r. odb´dzie si´ II etap
z udzia∏em publicznoÊci oraz Jury.
Po cz´Êci konkursowej na scenie pojawi
si´ gwiazda wieczoru zespó∏ MYSLOVITZ.
Wi´cej informacji, regulamin konkursu
oraz karta zg∏oszenia na stronie:
www.domkulturywesola.net

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
CH¢TNYCH DO WZI¢CIA
UDZIA¸U W KONKURSIE!
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Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Leon D. – Ukryte pi´kno
2. Nesbo J. – Wybawiciel
3. Picoult J. – G∏os serca
4. Grisham J. – Kancelaria
5. Bauchau H. – Bulwar peryferyjny
6. Fryczkowska A. – Starsza pani wnika
7. Ciszewski M. – Upa∏

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Stanecka Z. – Basia i s∏odycze
2. Jolibois Ch. – Kurczaki luzaki i bazyliszek
3. Jolibois Ch. – O ch∏opcu, który lubi∏
bajki
4. Schneider L. – Zuzia idzie do lekarza
Literatura popularnonaukowa:
1. Passent D. – Passa
2. Jagielski W. – Wie˝e z kamienia
3. Koper S. – Polskie piekie∏ko: obrazy
z ˝ycia elit emigracyjnych 1939–1945
4. Korytko D. – Czerwona ksi´˝niczka
5. Wolaƒski R. – Eugeniusz Bodo: „ju˝
taki jestem zimny draƒ”
Iza Zych

Stypendia dla zaanga˝owanych
Jak co roku, ju˝ od 8 lat, w okresie wakacji
trwa nabór do programu stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Paw∏a II. Aplikowaç do niego
mogà uczniowie warszawskich
szkó∏ podstawowych, gimnazjów, szkó∏ ponadgimnazjalnych
oraz studenci. G∏ówne kryteria to
Êrednia ocen, dochód na osob´
w rodzinie oraz ponadprzeci´tne
zaanga˝owanie kandydata w nauk´, sport, sztuk´, dzia∏alnoÊç
spo∏ecznà itp. Stypendium przyznawane jest na okres roku
szkolnego i wynosi od 200 do
1500 z∏ miesi´cznie.
Formularz zg∏oszeniowy oraz wszelkie
szczegó∏owe informacje znajdujà si´ na stronie www.centrumjp2.pl/stypendia. Wype∏nione
i podpisane wnioski wraz ze wszystkimi za∏àcznikami mo˝na sk∏adaç osobiÊcie lub pocztà do 31 lipca (uczniowie) i 30 wrzeÊnia (studenci) w siedzibie Centrum MyÊli Jana Paw∏a II przy ul. Foksal 11.
To ju˝ ósma edycja ufundowanych przez prezydenta Warszawy stypendiów, które zosta∏y powo∏ane do ˝ycia jako ˝ywy pomnik upami´tniajàcy Jana Paw∏a II. Operatorem naboru oraz programu stypendialnego jest Centrum MyÊli Jana Paw∏a II, warszawska instytucja kultury, która
laureatom stypendiów oferuje szeroki program
kulturalno-edukacyjny. W tym roku przyznanych
zostanie ponad 400 stypendiów. Dotychczas
z tej formy pomocy skorzysta∏o oko∏o 5 tys.
m∏odych osób uczàcych si´ w Warszawie. Sà
wÊród nich m.in. laureaci olimpiad na poziomie
ogólnopolskim, sportowcy, muzycy, plastycy
i osoby zaanga˝owane w szeroko rozumianà
dzia∏alnoÊç spo∏ecznà.
Te stypendia to nie tylko gratyfikacja finansowa, ale przede wszystkim propozycja pracy
w programie ofiarowanym przez Centrum MyÊli
Jana Paw∏a II oraz zobowiàzanie wobec mieszkaƒców miasta Warszawy i wobec kraju, ˝e nie

b´dziecie ustawaç we w∏asnym rozwoju, w pracy i nauce – powiedzia∏a prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz na gali przyznania stypendiów. Stypendia
i program, oferowany nie tylko
stypendystom, ale ka˝demu, kto
pragnie zaanga˝owaç si´ w pomoc drugiej osobie, realizowane
sà w sposób zas∏ugujàcy na uznanie. Âwiadczy o tym przyznana
stypendiom nagroda w konkursie
Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji
WolnoÊci i Fundacji Moje Stypendium „Dobre stypendia 2010”
w kategorii „programy stypendialne jednostek samorzàdowych” – podkreÊli∏a
Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Zapraszamy do sk∏adania wniosków. Warto
od siebie wymagaç!
Anna Tab´dzka,
Centrum MyÊli Jana Paw∏a II

Zadumanie
Twórcza myÊl
przychodzi w ciszy
zakorzeniona g∏´boko
A mo˝e ˝yje
w chmurach wysoko?
W prastarym umyÊle
w zagubionej duszy
w kosmicznym chaosie
Ona jest naszà muzà
w b∏´kicie zadumana
samotna i nieÊmiertelna
na kartkach papieru zapisana
Sabina Nadolna
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Oto nasi kolejni
najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom, a tak˝e
rodzicom wszystkich innych weso∏owskich maluchów, ˝yczymy wiele
radoÊci. A wy, Drogie
Maleƒstwa, witajcie wÊród
nas! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej
dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na Was spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Witajcie
wÊród
nas

Zapraszamy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa nasz sponsor, firma Foto-OSKAR, wykona takie zdj´cie za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej
rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10 x 15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç w sklepie
Baby Boom – ul. Jana Paw∏a II (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres e-mail:
redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl (zdj´cie
musi byç zeskanowane co najmniej na wymiar 4 x 5 cm
i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do nast´pnego numeru przyjmujemy do dnia 20 sierpnia 2012 r.
Kacper Kulma
Urodzi∏ si´ 26 kwietnia 2012 r.
Waga 4640 g.
Syn Adama i Anny.

Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych
mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´
swojemu dziecku!

Sposób na oszcz´dzanie

Tekst sponsorowany

– czyli kolektory s∏oneczne z dotacjà
W dobie nieustajàcych podwy˝ek cen wszelkich
êróde∏ energii wa˝ne jest, aby nasz dom nie generowa∏ zb´dnych kosztów. Dlatego te˝ szukamy
rozwiàzaƒ, które pozwolà nam stworzyç dom
komfortowy i energooszcz´dny. Jednym z rozwiàzaƒ jest na pewno wykorzystanie energii odnawialnej, która pozwoli nam mi´dzy innymi znacznie
zredukowaç koszty wytworzenia energii cieplnej
oraz przyczyni si´ do ochrony naszego klimatu.
Instalacje solarne to nowoczesny system pozwalajàcy przetworzyç promieniowanie s∏oneczne na ciep∏o wykorzystywane w domu. Nowoczesne systemy kolektorów s∏onecznych pozwalajà obni˝yç koszty
podgrzewania ciep∏ej wody u˝ytkowej (do 65%)
czy ogrzewania domu
(20–30%). Du˝e znaczenie
ma tak˝e fakt, ˝e monta˝
takich urzàdzeƒ podnosi
klas´ energetycznà domu.
Kolejnym elementem instalacji czyniàcym nasz
dom energooszcz´dnym sà pompy ciep∏a, które
w po∏àczeniu z kolektorami pozwalajà nam uzyskaç jeszcze wi´ksze oszcz´dnoÊci. Sà to urzà-

jest fakt, ˝e energia elektryczna w∏o˝ona w prac´ pompy jest kilkakrotnie ni˝sza od energii
cieplnej uzyskanej w wyniku jej pracy, dlatego
technologia pomp ciep∏a jest znana jako jedna z technologii oszcz´dzania energii.
Firma SUNCOMPLEX wspó∏pracuje z renomowanymi producentami kolektorów, posiadajàcymi certyfikat „SOLAR KEYMARK” – niezb´dny do uzyskania 45% dotacji
z NFOÂiGW. Posiadamy doÊwiadczenie w kompleksowej realizacji
projektów. Oferujemy Paƒstwu profesjonalnà obs∏ug´ w zakresie doboru systemu, wykonania jego projektu i samego monta˝u. Dla Paƒstwa komfortu za∏atwiamy tak˝e
wszelkie formalnoÊci zwiàzane
z otrzymaniem dotacji z NFOÂiGW
i kredytu solarnego. Wystarczy si´
do nas zg∏osiç, a my, po dokonaniu bezp∏atnych
ogl´dzin, przygotujemy dla Paƒstwa kompleksowà ofert´. Zach´camy do skorzystania z naszej propozycji, która gwarantuje Paƒstwu 45%
dotacji na zakup i monta˝ kolektorów.

SUNCOMPLEX S.C.
dzenia, które pobierajà ciep∏o ze êróde∏ o niskiej temperaturze, takich jak powietrze atmosferyczne czy woda. Ich podstawowà zaletà

Tel. kom. +48 601 52 53 94
www.suncomplex.pl
biuro@suncomplex.pl

Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 22 773 15 68
535 333 753
licencja nr 0513/06

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

15

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

16

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

åwiartka bliêniaka

Zapraszamy do zapoznania si´ z naszà inwestycjà po∏o˝onà przy ulicy Motylkowej w Mi´dzylesiu stanowiàca docelowo kompleks 5 budynków o ca∏kowitej powierzchni 5 x 522,90 m2 na terenie 3497 m2
z bezpoÊrednim wjazdem od ulicy Motylkowej.
W pierwszym budynku znajdujà si´ dwa lokale o pow. 96,95 m2 (dwupoziomowe) plus ogród oraz dwa o pow. 62,32 m2.

•
•
•
•
•
•
•

G∏ówne atuty osiedla:
• Bliskie sàsiedztwo terenów leÊnych, miejsc rekreacji
i wypoczynku.
• Kilka linii autobusowych oraz Szybka Kolej Miejska
∏àczàca Mi´dzylesie ze wszystkimi najwa˝niejszymi
punktami Warszawy. Osoby poruszajàce si´ samochodem mogà korzystaç z pobliskich szlaków komunikacyjnych ∏àczàcych si´ z Trasà Siekierkowskà, Trasà
¸azienkowskà, Wa∏em Miedzeszyƒskim.

• Przyszli mieszkaƒcy b´dà mieli dost´p do pe∏nej infrastruktury lokalnej, takiej jak sklepy, punkty us∏ugowe,
urz´dy, szpitale, szko∏y, przedszkola.
• W odleg∏oÊci ok. 2 km znajduje si´ nowy basen i lodowisko w Aninie.
• W odleg∏oÊci nieca∏ych 5 km znajduje si´ Centrum
Handlowe Promenada. Podobny dystans dzieli naszà
inwestycj´ od Centrum Handlowego Goc∏aw.

96,95 m2 powierzchni mieszkalnej
salon 26 m2
3 sypialnie
2 ∏azienki
ok. 100 m2 w∏asnego ogródka
gara˝
cena 5.400/m2

Rezerwujàc
na etapie budowy
mo˝esz zaoszcz´dziç
do 15% ceny!!!

Rzut parteru

Biuro Sprzeda˝y: tel. +48 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl

Rzut pi´tra

www.ulicamotylkowa.pl
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Wystawa Ptaków i Zwierzàt Egzotycznych
W niedziel´ 3 czerwca w Parafii NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa w Starej
Mi∏oÊnie odby∏a si´
niecodzienna wystawa. Swoje si∏y po∏àczyli profesjonalni
hodowcy i mali mi∏oÊnicy zwierzàt ze szko∏y 173, a wszystko
zainicjowa∏ i zorganizowa∏ pan Rysiek Rawicki, ze sklepu zoologicznego na Trakcie
Brzeskim. Mo˝na by∏o zobaczyç kilkadziesiàt gatunków ptaków, wÊród których
wyró˝nia∏y si´ kolorowe papugi. Cz´Êç
z nich przyjecha∏a z parafii Êw. Floriana,

go i jestem im za to bardzo wdzi´czny – podkreÊla pan Rysiek, organizator wystawy.
Nast´pna taka wystawa jest planowana w parafii katedralnej Êw. Floriana (ko∏o zoo). Termin
jeszcze nieznany, ale na pewno o tym napiszemy.
Dorota Wroƒska

Bajki inaczej
Teatr Rodzicielski w Przedszkolu
nr 261 „Pod d´bami”
Zwiedzajacy podziwiali 50 gatunków ptaków
i mi∏oÊnicy bezkr´gowców
z takim atrakcjami jak modliszka, patyczaki i Êwierszcze. Wystawcy chwalili ciep∏e i spontaniczne przyj´cie wystawy
przez naszych ksi´˝y. Do tej
pory tego typu akcje odbywa∏y
si´ w szko∏ach, a ostatnio
z okazji dnia dziecka w oÊrodku rehabilitacji w Helenowie,
ale zami∏owanie do zwierzàt
u ksi´˝y to coÊ nowego i mi∏e-

W dniu 1 czerwca po raz kolejny rodzice
z Przedszkola nr 261 przygotowali dla dzieci
niespodziank´. Bajkowe przedstawienie teatralne, pe∏ne humoru, wspania∏ych strojów, muzyki
i taƒca. Spektakl opowiada∏ o tym, jak postacie

Pan Rysiek i dzieci ze szko∏y 173
a jednym z wystawców by∏ dobrze nam znany
ksiàdz Hubert. Nie mniejsze zainteresowanie budzi∏y te˝ przepiórki, rasowe kurki miniaturki i go∏´bie. Hodowcy gadów prezentowali w´˝e i gekkona lamparciego, a pod nogami zwiedzajàcych
przechadza∏ si´ ˝ó∏w grecki w towarzystwie kilku królików. Zwierz´ta by∏y podawane dzieciom
do ràk, mo˝na by∏o je przytulaç i g∏askaç. Emocji nie brakowa∏o, wymieniano si´ poradami i robiono zdj´cia. Swój kàcik mieli te˝ akwaryÊci

Szóstka z j´zyka ludzkiego dla tej Amazonki
niebieskoczelnej

ze znanych dzieciom bajek opuÊci∏y swoje miejsce na kartach ksiàg, zmieniajàc ich treÊç.
Wszystko jednak dobrze si´ skoƒczy∏o i mora∏
by∏ taki, aby dzieci czyta∏y bajki i zawsze pami´ta∏y o ich bohaterach, poniewa˝ ˝adna podró˝
nie mo˝e si´ równaç do tej w wyobraêni dziecka. Takie inicjatywy jak wspólny teatr pozwalajà
bli˝ej poznaç si´ rodzicom, jak i sprawiç na-

Przygoda z robotem Lemo
Mam na imi´ Ola i chodz´ do klasy III. Chcia∏abym
opowiedzieç o mojej przygodzie z Lemo. Pewnego
dnia pani wychowawczyni
przeczyta∏a w klasie informacj´ o konkursie pt.
„Przygody robota Lemo”
(to taki robot, który mieszka
w Poznaniu). Lubi´ wymyÊlaç i pisaç opowiadania,
wi´c postanowi∏am wziàç
w nim udzia∏. Napisa∏am
opowiadanie o robocie Lemo, który przyje˝d˝a do
swojego chorego dziadka,

18

próbuje mu pomóc i prze˝ywa
u niego wspania∏à przygod´.
Kilka dni po wys∏aniu mojego opowiadania przysz∏a wiadomoÊç, ˝e w tym konkursie
zaj´∏am I miejsce. Bardzo si´
ucieszy∏am. Tydzieƒ póêniej
pojecha∏am z rodzicami po odbiór nagrody. Nagrodà by∏ zestaw Robokit I, zaproszenie
na pó∏koloni´ i oczywiÊcie puchar ze „szczerego z∏ota”.
By∏y to dla mnie wyjàtkowe
chwile.
Ola Popis
klasa III, SP 174

prawd´ wyjàtkowà niespodziank´ najm∏odszym.
Przygotowane przedstawienie „ujawnia∏o” nowe
talenty aktorskie rodziców, które na pewno zaowocujà w przysz∏ym roku.
Agnieszka Ptak-Ma∏ek
nauczycielka Przedszkola nr 261
„Pod d´bami”
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proszeni goÊcie, dzieci z zaprzyjaênionego przedszkola. Po krótkim wprowadzeniu, uczniowie klas V i VI zaprezentowali spektakl biograficzny „Janusz Korczak – cz∏owiek o goracym
sercu”, przygotowany w oparciu o ksià˝k´ Iwony
Chmielewskiej „Pami´tnik Blumki”. Otwiera∏a go
piosenka „Pi´knie ˝yç”. W trzech krótkich scenkach m∏odzie˝ przybli˝y∏a zebranym postaç Starego Doktora. PoznaliÊmy Janusza Korczaka: przyjaciela dzieci, cz∏owieka o goràcym sercu, i tego,
który uczy∏ kochaç Êwiat i wszelkie istoty ˝ywe.
Pan Doktor szczególnie umi∏owa∏ dzieci, idealizowa∏ je, postrzega∏ od najlepszej strony. Spektakl zakoƒczy∏ si´ radosnà piosenkà „Dobre, dobre, bardzo dobre” z repertuaru „Arki Noego”.

Happening da∏ mo˝liwoÊç przedstawienia najpopularniejszych myÊli Janusza Korczaka. Zebrani
skandowali takie has∏a jak: „Nie ma dzieci sà ludzie”, „Nie wolno zostawiaç Êwiata takim, jaki jest”,
„Chcesz zmieniaç Êwiat – zacznij od siebie”, „Nie
bój si´ mi∏oÊci. Nigdy”, „Kochaj i dawaj przyk∏ad”,
„Gdy Êmieje si´ dziecko – Êmieje si´ ca∏y Êwiat”.
Wi´cej informacji o bohaterze spotkania mo˝na by∏o przeczytaç w prezentacji „Janusz Korczak – przyjaciel dzieci”. Tak˝e najm∏odsi uczniowie wzi´li udzia∏ w tegorocznej „Entropii s∏owa”.
Przygotowali interesujàce prace plastyczne
„Z królem Maciusiem uczymy si´ byç szcz´Êliwi”
wystawione podczas spotkania w galerii „Pod
chmurkà”.
Mira Ciacharowska

Choroby wirusowe psów – cz. I

spole tak zwanej „nag∏ej Êmierci”. JeÊli mimo to
szczeniaki prze˝yjà, do koƒca ˝ycia b´dà musia∏y
borykaç si´ z niewydolnoÊcià serca. Na szcz´Êcie
dzi´ki odpornoÊci biernej, jakà uzyskujà szczeni´ta z mlekiem matki, ta postaç te˝ jest rzadka. Trzecia postaç – jelitowa, jest najwa˝niejszà formà
choroby. Zaka˝eniu ulegajà osobniki w wieku
8–12 tygodni ˝ycia. Objawami sà: wyniszczajàce
wymioty, brak ∏aknienia, biegunki (w kale widoczne sà plamki krwi). Prowadzi to w konsekwencji
do odwodnienia zwierz´cia. W zapobieganiu tej
chorobie najwi´ksze zaznaczenie majà szczepienia, jak równie˝ dobre warunki higieniczne oraz
dobry ogólny stan zdrowia zwierzàt.
Najlepszym zabezpieczeniem dla naszych
zwierzàt przed zachorowaniem sà szczepienia,
które nale˝y wykonywaç ju˝ od 6–7 tygodnia ˝ycia i powtarzaç rokrocznie. Kalendarz szczepieƒ
okreÊli najlepiej lekarz weterynarii.

Janusz Korczak

– cz∏owiek o goràcym sercu
18 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej
nr 173 w Warszawie po raz trzeci biblioteka
szkolna i Samorzàd Uczniowski zorganizowali
happening „Entropia s∏owa. Literacka mapa Warszawy”. Tegoroczna edycja poÊwi´cona by∏a Januszowi Korczakowi (Henrykowi Goldschmitowi). Akcja idealnie wpisa∏a si´ w realizacj´ innych
hase∏: Rok 2012 – rokiem pasji i has∏a szko∏y
„Byç szcz´Êliwym – tego trzeba si´ uczyç”.
Dok∏adnie o 12.00 na szkolnym boisku zgromadzili si´ uczniowie, nauczyciele, rodzice i za-

Dzi´ki szeroko rozpowszechnionym programom
szczepieƒ wÊród zwierzàt
domowych z wieloma chorobami coraz rzadziej mamy do czynienia. Nie znaczy
to jednak, ˝e zosta∏y one zupe∏nie wyeliminowane. Kupujàc pieska lub kotka, nigdy nie mamy pewnoÊci, czy zosta∏y wykonane
podstawowe szczepienia. Bez nich m∏ode osobniki nie wytworzà odpornoÊci i b´dà bardziej podatne na ró˝ne choroby. Dlatego warto zapoznaç
si´ z najwa˝niejszymi chorobami, które mogà
zagroziç naszym milusiƒskim.
Najwa˝niejszà chorobà wirusowà psowatych
wyst´pujàcà na ca∏ym Êwiecie jest nosówka. Jest
to choroba bardzo zaraêliwa, z wysokà ÊmiertelnoÊcià, o przebiegu najcz´Êciej ostrym lub podostrym. Zazwyczaj po 3–6 dniach rozwija si´ postaç ostra charakteryzujàca si´ wysokà goràczkà
(41°C), utratà apetytu, zapaleniem spojówek. Dominujà objawy ze strony uk∏adu oddechowego
– zapalenie krtani, kaszel. Potem dochodzi do za-

palenia p∏uc i oskrzeli. Przy postaci jelitowej wyst´pujà nasilone wymioty i biegunka. Wkrótce pojawiajà si´ równie˝ objawy nerwowe, takie jak:
ataki padaczki, niedow∏ady, niezbornoÊç ruchowa. Podostra nerwowa postaç nosówki mo˝e towarzyszyç innym postaciom tej choroby lub rozwinàç si´ w nast´pstwie powik∏aƒ. Wówczas obserwuje si´ zapalenie mózgu z drgawkami, napady padaczki. Stare psy te˝ mogà chorowaç na nosówk´, ale wtedy przyjmuje ona postaç zapalenia
mózgu starych psów albo choroby twardej ∏apy.
Innà chorobà wirusowà wyst´pujàcà powszechnie na wszystkich kontynentach jest parwowiroza psów. Obserwowana jest przez ca∏y
rok, chocia˝ cz´Êciej mamy z nià do czynienia
wiosnà oraz latem. Do zaka˝enia dochodzi g∏ównie poprzez ka∏. Jej wyst´powanie nie zale˝y
od p∏ci ani rasy, ale od wieku zwierz´cia. U szczeniàt tu˝ po urodzeniu wystàpiç mo˝e postaç
uogólniona. Obecnie bardzo rzadko stwierdzana,
poniewa˝ potomstwo chronione jest przeciwcia∏ami wytwarzanymi przez szczepione matki. Druga postaç – zapalenie mi´Ênia sercowego, pojawiç si´ mo˝e mi´dzy 4 a 8 tygodniem ˝ycia, w ze-

Strefa zdrowia

Kinetoza dotyka zw∏aszcza osób, które czujà
nieuzasadniony niepokój i denerwujà si´ przed
planowanym wyjazdem. Objawy tej choroby nasilajà si´ tak˝e pod wp∏ywem intensywnych zapachów, np. perfum czy dymu tytoniowego.
Istniejà jednak sprawdzone sposoby, które
pomagajà przetrwaç ka˝dy wyjazd:
• w dniu wyjazdu nale˝y zjeÊç lekki, niedu˝y posi∏ek (np. kanapk´ z chudà w´dlinà i warzywami czy twaro˝ek);
• podczas podró˝y nie wolno podjadaç przekàsek, szczególnie tych s∏onych, pikantnych
i s∏odyczy. Niewskazane sà tak˝e gazowane
napoje i spo˝ywanie alkoholu;
• nale˝y usiàÊç przodem do kierunku jazdy:
w samochodzie – najlepiej obok kierowcy,
w autobusie – jak najdalej od kó∏, w samolocie
– na wysokoÊci skrzyde∏, na statku – w kabinie usytuowanej w Êrodkowej cz´Êci kad∏uba;
• nale˝y patrzeç na jeden stabilny punkt. Obserwacja szybko zmieniajàcego si´ krajobrazu

Kinetoza – choroba
podró˝ujàcych
Z∏e samopoczucie, nudnoÊci, zawroty g∏owy,
a nawet wymioty to objawy, które mogà uprzykrzyç nawet najbardziej wyczekiwanà podró˝.
Wyst´pujà cz´Êciej u osób starszych lub ma∏ych
dzieci, lecz nara˝eni sà na nie tak˝e osoby doros∏e. Szacuje si´, ˝e co piàty doros∏y Polak cierpi
na tzw. chorob´ lokomocyjnà.
Powodem powstania objawów kinetozy (choroby
lokomocyjnej) jest dysonans pomi´dzy po∏o˝eniem
cia∏a, które rejestruje b∏´dnik (narzàd równowagi
znajdujàcy si´ w uchu wewn´trznym), a obrazem
odbieranym przez oczy. Podczas gdy b∏´dnik informuje mózg, ˝e cia∏o pozostaje w miejscu, oczy odbierajà zmieniajàce si´ za oknem obrazy lub niestabilne znaki, gdy podczas podró˝y czytamy ksià˝k´.

Katarzyna Zakrzewska
Lekarz weterynarii
Gabinet Weterynaryjny
Stara Mi∏osna, ul. Rubinowa 14
Tel. 22 773 13 89, 604 871 490

za oknem wzmaga dolegliwoÊci chorobowe;
• wskazane jest, by w miar´ mo˝liwoÊci wybieraç pozycj´ pó∏le˝àcà, ze stabilnym podparciem g∏owy;
• wa˝ne jest tak˝e, by podczas podró˝y mieç
sta∏y dost´p do Êwie˝ego powietrza, a jeÊli to
mo˝liwe – robiç cz´ste postoje.
Przed podró˝à mo˝na za˝yç odpowiednie leki.
Najbardziej popularne to Aviomarin czy Lokomotiv.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e wi´kszoÊç leków stosowanych w chorobie lokomocyjnej mo˝e spowodowaç uczucie sennoÊci i zmniejszenie koncentracji. Preparaty te nie powinny byç wi´c stosowane przez osoby kierujàce pojazdami. Naturalnym Êrodkiem pomocnym w chorobie lokomocyjnej sà cukierki imbirowe lub ssanie plasterków cytryny. Pomocne jest tak˝e wàchanie podczas podró˝y chusteczki nasàczonej olejkiem mi´towym.
Urszula Religioni,
specjalista zdrowia publicznego
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Pomaraƒczowa Masa Krytyczna
W piàtek 25 maja po raz pierwszy uczestniczy∏am w Warszawskiej Masie Krytycznej. Masa
Krytyczna to przejazd rowerzystów przez miasto, który odbywa si´ co miesiàc od 1998 roku.
Celem organizatorów jest zwrócenie uwagi
na obecnoÊç rowerów w mieÊcie. Chcieliby, aby
Warszawa by∏a miastem przyjaznym rowerzystom, w którym mo˝na swobodnie i bezpiecznie
poruszaç si´ na rowerze.
O godzinie 18.00, wraz z t∏umem rowerzystów, wyruszyliÊmy z placu Zamkowego. Wszyscy mieli na sobie pomaraƒczowe koszulki roz-

dawane przez Ambasad´ Królestwa Niderlandów. Wyglàda∏o to bardzo kolorowo i weso∏o.
RowerzyÊci mogli wyjàtkowo przeje˝d˝aç na
czerwonym Êwietle i jechaç po trasie przeznaczonej dla samochodów. PrzejechaliÊmy w sumie ponad trzydzieÊci kilometrów. Atmosfera
podczas przejazdu by∏a radosna.
Mam nadziej´, ˝e dzi´ki Masie Krytycznej b´dzie wi´cej Êcie˝ek rowerowych w Warszawie.
Saskia van den Bercken
Uczennica klasy IVa SP nr 171

Ratujemy i uczymy ratowaç
Ka˝dy z nas bardzo dobrze wie, jak potrzebna
jest w ˝yciu umiej´tnoÊç udzielania pierwszej pomocy. Szko∏a Podstawowa nr 173 ju˝ po raz
czwarty przystàpi∏a do realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratowaç”, który powsta∏ dzi´ki Fundacji WOÂP. Nasi trzecioklasiÊci

w ciàgu roku zdobywali wiedz´ z zakresu udzielania pierwszej pomocy, poczàwszy od prawid∏owego jej wezwania przez telefon po najprostsze czynnoÊci przy osobie poszkodowanej – sprawdzanie
przytomnoÊci, u∏o˝enie poszkodowanego w pozy-

cji bocznej ustalonej, wykonywanie oddechów ratowniczych i uciskanie klatki piersiowej. Pomoce
takie jak film, ksià˝ki dla uczestników, fantomy pozwoli∏y prowadzàcym ciekawie i skutecznie przekazywaç wiedz´, a dzieciom uatrakcyjni∏y zaj´cia.
Uczniowie z wielkim zaanga˝owaniem brali udzia∏
w spotkaniach. Wykonywali çwiczenia praktyczne
oraz prace plastyczne. Ka˝dy z nich na zakoƒczenie otrzyma∏ certyfikat. JesteÊmy przekonane, i˝
w przysz∏oÊci te dzieci nie b´dà sta∏y oboj´tnie
w obliczu czyjegoÊ nieszcz´Êcia. Nie zabraknie im
odwagi i umiej´tnoÊci, by pomóc drugiemu cz∏owiekowi.
Marzena Perzanowska i Edyta Kowalczyk

SzeÊciolatek
lubi i potrafi
Wiosna to czas, kiedy ca∏a przyroda rozkwita
i wszystko budzi si´ do ˝ycia. Taki ciep∏y wiosenny nastrój zapanowa∏ 19 kwietnia w Szkole
Podstawowej nr 174, w której odby∏ si´ konkurs
literacko-plastyczny „SzeÊciolatek lubi i potrafi”.
W konkursie wzi´∏y udzia∏ dzieci ze Szko∏y Podstawowej nr 171 i 174. W pierwszej cz´Êci konkursu uczestnicy wys∏uchali utworu literackiego
o wioÊnie, który odczyta∏a zaproszona przez
szko∏´ pisarka dzieci´ca pani Ma∏gorzata Nawrocka. W drugiej cz´Êci szeÊciolatki przystàpi∏y do plastycznego zilustrowania wra˝eƒ treÊci
utworu. Dzieci mog∏y wybraç dowolnà technik´

prac. Praca musia∏a byç wykonana samodzielnie przez uczestników. Komisja konkursowa,
wy∏aniajàc laureatów, bra∏a pod uwag´ zrozumienie treÊci utworu, dobór i wykorzystanie narz´dzi plastycznych, samodzielnoÊç, estetyk´
pracy, pomys∏owoÊç artystycznego wyrazu
i kompozycj´ pracy. Przyznano dwa pierwsze
miejsca dla Ma∏gorzaty Kloc i Marysi Stachyry,
dwa drugie miejsca dla Zuzi Go∏´biewskiej i Rafa∏a Klina. Trzecie miejsce przyznano Natalce
Lewandowskiej. Dzieci otrzyma∏y tak˝e wyró˝nienia. Mi∏à niespodziankà dla wszystkich dzieci
by∏y spotkania literackie z panià Ma∏gorzatà Nawrockà. Po spotkaniu dzieci mog∏y kupiç ksià˝ki z dedykacjà.
Bo˝ena Sokó∏
Bo˝ena Cegie∏ka
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Nasze Trojaczki
Ka˝da mama jest bardzo szcz´Êliwa, gdy urodzi dziecko. Ale przybycie
na Êwiat trzech ch∏opców musi byç szcz´Êciem do pot´gi trzeciej. Wiedzà o tym najlepiej paƒstwo Kowalscy. Tak, Szanowni Paƒstwo, mamy
w Starej Mi∏oÊnie Trojaczki!
Wolontariusze z SP 173 odwiedzili wspania∏e maluchy i ich dzielnà mam´ w dniu 4 kwietnia br. Chocia˝ dzieƒ by∏ deszczowy i zimny, atmosfera
w mieszkaniu pani Joanny by∏a bardzo goràca. Ch∏opcy majà ju˝ ponad pó∏tora roku. Chowajà si´
Êwietnie, ale opieka nad
trojaczkami jest naprawd´
trudna. Ch∏opcy Êpià o ró˝nych porach, jedzà o innych godzinach, ale zabawkami chcà bawiç si´
tymi samymi i w tym samym momencie, co powoduje ró˝ne drobne problemy. Wolontariuszki mia∏y okazj´ obserwowaç, jak
wyglàda opieka nad trojaczkami. Ale nie tylko ch´ç zabawy z dzieçmi przywiod∏a nas do mieszkania pani Joanny. Otó˝, podczas balu karnawa∏owego
wolontariusze sprzedawali ciasta i ciasteczka upieczone wspólnie z rodzicami. Uzyskane pieniàdze przeznaczyliÊmy na zakup pieluch, mokrych chusteczek i drobnych zabawek, aby choç odrobink´ wesprzeç zm´czonych rodziców. Spotkanie w domu paƒstwa Kowalskich by∏o wielkà przyjemnoÊcià.
Pani Joanna jest cudownà, pe∏nà cierpliwoÊci i dobrego humoru mamà.
Bardzo dzi´kujemy wszystkim sponsorom naszej akcji. Mocno ca∏ujemy maluchy, a rodzicom „naszych trojaczków” ˝yczymy du˝o si∏y i cierpliwoÊci.
Lucyna Kryszyƒska, opiekun Ko∏a Wolontariuszy

Świetna zabawa w klimacie lat 70 i 80,
rock and roll'a i muzyki współczesnej
Największe hity minionych dekad.

Wstęp tylko 19 zł/osoba
W cenie rezerwacja stolika.
Atrakcyjne rabaty na nocleg ze śniadaniem.

21

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
skich. Przeprowadzone
gry wymaga∏y od uczestników bardzo dobrej
znajomoÊci tabliczki mno˝enia,
zr´cznoÊci oraz szybkoÊci. Nasze
kilkumiesi´czne przygotowania
do zawodów zaowocowa∏y zaj´ciem II miejsca w rywalizacji zespo∏owej. W rozgrywkach indywidualnych srebrny medal zdoby∏a
Ola Popis, bràzowy zaÊ – Klaudiusz Palczewski.
GRATULUJEMY ca∏ej dru˝ynie.

Mistrzostwa w tabliczce mno˝enia
16 czerwca dru˝yna uczniów z klasy III wzi´∏a udzia∏ w XI MI¢DZYDZIELNICOWYCH
MISTRZOSTWACH KLAS III W TABLICZCE
MNO˚ENIA. Zosta∏y one rozegrane
w Szkole Podstawowej nr 254 w Rembertowie. Przy dopingu rodziców,
trzecioklasiÊci w sk∏adzie: Iza Jaworowska, Iga Juszyƒska, Kacper Lidwa,
Klaudiusz Palczewski, Ola Popis, Weronika Rawa, Kacper Ârednicki, Krystian Zabrocki rywalizowali ze swoimi
rówieÊnikami z innych szkó∏ warszaw-

Wychowawca klasy III SP 174

Szlakiem Orlich Gniazd – Zielona szko∏a klas III

OPN (nietoperzy ˝yje tam a˝ 17 gatunków).
OPN s∏ynie z wapiennych ostaƒców, dlatego
udaliÊmy si´ pod Maczug´ Herkulesa, którà
zgodnie z legendà diabe∏ pokona∏ Smoka Wawelskiego. Ch∏opców szczególnie zainteresowa∏y grody zbudowane przez Kazimierza Wielkiego, a zw∏aszcza zamek w Ogrodzieƒcu, Oj-
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Podsumowaniem naszego wyjazdu by∏a wizyta
w Muzeum Archeologiczno-Przyrodniczym, gdzie
zobaczyliÊmy ciosy mamuta, elementy kr´gos∏upa wieloryba, amonity i trylobity. PoznaliÊmy
ró˝norodnoÊç zwierzàt i roÊlin Jury Krakowsko-Cz´stochowskiej i Pustyni B∏´dowskiej. Wyrazy
podzi´kowania kierujemy w stron´ Biura Podró˝y Wirtur. Ten czas to dobra inwestycja w naszà
edukacj´.
Organizatorzy: A. Krysiak,
D. Czarnecka-Jagoda, M. Rysak., E. G∏ówka
cowie i na Pieskowej
Skale. Inne warownie
na Szlaku Orlich
Gniazd podziwialiÊmy
w Parku Miniatur
w Ogrodzieƒcu.
Ka˝dy z nas sprawdzi∏ swojà kondycj´
podczas zabawy terenowej na orientacj´.
Uczniowie w´drowali
z mapà i wykonywali
ró˝ne zadania. Musieli
przejÊç przez paj´czynk´, pokonaç most
komandoski, zbudowaç samochód ze
s∏omek czy zejÊç do
Jaskini z koÊçmi,
przez bardzo wàskà
gardziel. By∏o te˝ coÊ
ciekawego dla amatorów militariów: oglàdaliÊmy niemieckà lini´ umocnieƒ – bunkrów – b1.
Wszyscy ju˝ wiemy, jak robi si´ szk∏o
i pi´kne kryszta∏y, jak
dzia∏ajà piece hutnicze
i jak ci´˝ko pracujà
hutnicy w Hucie Szk∏a
w Zawierciu.

Lecznica Stomatologiczna

ELIXIR
ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej) Warszawa–Weso∏a
tel. (22) 773 21 12, (22) 795 74 62

Bezp∏atny przeglàd (doroÊli 2 x w roku, dzieci 3 x w roku)
Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i doros∏ych:
+
+
+
+

Leczenie zachowawcze
+ Zabiegi estetyczne
Protetyka
+ Leczenie ortodontyczne
Chirurgia
+ Implantologia
Diagnostyka radiologiczna na miejscu:
pantomogram, rtg cyfrowe, cefalometria, tomografia szcz´k i zatok

Godziny otwarcia: pon–pt 9.00–20.00, sobota 9.00–13.00

PROMOCJA

WIELKIE CZYSZCZENIE
Scaling+Piaskowanie+Fluoryzacja
Lipiec 2012 – Wrzesieƒ 2012

130 z∏
Lipiec 2012 – W Y B I E L A N I E Z ¢ B Ó W
1000 z∏ TERAZ TYLKO 399 z∏
280 z∏ TERAZ TYLKO

Mo˝liwoÊç p∏atnoÊci kartà

W dniach od 28 maja do 1 czerwca 2012 roku byliÊmy na zielonej szkole. MieszkaliÊmy
w malowniczo po∏o˝onym oÊrodku w Poraju.
Z przyjemnoÊcià korzystaliÊmy z atrakcji tego
miejsca, odbywa∏y si´ mecze siatkówki pla˝owej, urzàdziliÊmy wieczorne podchody i marszobiegi w lesie, by∏y ogniska i zabawy na placu zabaw.
Jura Krakowsko-Cz´stochowska powita∏a
nas pi´knà pogodà i zachwyci∏a bogactwem
i atmosferà panujàcà przed cudownym obrazem Matki Boskiej Cz´stochowskiej. W Ojcowskim Parku Narodowym mogliÊmy podziwiaç
Grot´ ¸okietka, gdzie du˝e zaciekawienie wywo∏a∏ ma∏y nietoperz, który pokaza∏ si´
pod sklepieniem groty. By∏ to ˝ywy symbol

* Zabiegi promocyjne wykonywane sà w wybrane dni i godziny w ciàgu ca∏ej doby od poniedzia∏ku
do piàtku. Wszystkich informacji dot. zabiegów promocyjnych udzielamy telefonicznie lub w recepcji.

+

www.lecznica-elixir.pl

+
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Jest to publiczna szko∏a, która mieÊci si´
w centrum Weso∏ej na ulicy Armii Krajowej 39.
Ci, którzy uczà si´ tu i pracujà, bardzo jà lubià.
Malutka, rodzinna szko∏a, w której czuje si´ mi∏à
atmosfer´, gdzie uczeƒ pierwszej klasy nie mo˝e byç samotny i zagubiony.
O takà atmosfer´ dba Dyrektor placówki i ca∏e grono pedagogiczne. Nauczyciele znajdujà czas, aby porozmawiaç z uczniami, pomóc w nauce czy
rozwiàzaniu trudnej sytuacji rodzinnej
bàdê kole˝eƒskiej.
Od Urz´du Dzielnicy niedawno
otrzymaliÊmy wspania∏y prezent – nowy budynek, dobrze i nowoczeÊnie
wyposa˝ony; z tablicami interaktywnymi, wideoprojektorami, nowymi komputerami. Od roku gimnazjum ma swojà bibliotek´, z czytelnià i dost´pem do
Internetu, gdzie w wolnych chwilach
uczniowie mogà si´ przygotowaç do
lekcji lub odpoczàç z dobrà ksià˝kà.
W szkole dzia∏ajà liczne ko∏a zainteresowaƒ,
ko∏a przedmiotowe, sà dodatkowe zaj´cia sportowe, bo mamy wielkà sal´ gimnastycznà i pi´kne, nowoczesne boisko. Na przerwach mo˝-

na odpoczàç w nowym, ∏adnie urzàdzonym holu
g∏ównym, na auli, pos∏uchaç muzyki ze szkolnego radiow´z∏a. Dysponujemy przestronnà sto∏ówkà, gdzie mo˝na zjeÊç smaczny obiad.

Oprócz zaj´ç obowiàzkowych, które sà w ka˝dej szkole, u nas sà realizowane w szerokim zakresie zaj´cia artystyczne – rysunek, malarstwo, rzeêba, zaj´cia muzyczne, w ramach któ-

Scaling i piaskowanie z´bów
– w j´zyku potocznym zwane „CZYSZCZENIEM”.
Dbanie o zdrowy i pi´kny uÊmiech to w dzisiejszych czasach zarówno obowiàzek, jak i dzia∏anie
przynoszàce wiele wymiernych korzyÊci dla pacjenta. Sà nimi przede wszystkim: osiàgni´cie satysfakcjonujàcego nas i naszego lekarza stanu zdrowia jamy ustnej, poprawa samopoczucia pacjenta, wzrost
samooceny oraz aspekt psychologiczny, jakim jest
zadowolenie p∏ynàce ze ÊwiadomoÊci troski o w∏asne zdrowie. Nie mniej istotne jest, ˝e poprawa stanu zdrowia jamy ustnej wp∏ywa tak˝e na polepszenie kondycji ca∏ego organizmu, jest te˝ elementem
profilaktyki m.in. chorób serca.
Poza typowymi powodami naszych wizyt w gabinecie stomatologicznym, takimi jak leczenie próchnicy z´bów, leczenie protetyczne i leczenie ortodontyczne istotnym celem odwiedzin dentysty powinny
byç zabiegi profesjonalnej profilaktyki, czyli mi´dzy
innymi popularnie zwane „czyszczenie z´bów”.
Lekarz dentysta mo˝e wykorzystaç ca∏y szereg
metod, aby usunàç niepo˝àdane z∏ogi (kamieƒ
i p∏ytka naz´bna), osady z powierzchni z´bów, kieszonek dziàs∏owych i powierzchni j´zyka.
SCALING – usuwanie kamienia naz´bnego, który jest zmineralizowanà p∏ytkà naz´bnà, osadzajàcà
si´ w miejscach trudnych lub nawet niemo˝liwych
do oczyszczenia przez pacjenta domowymi sposobami. Zabieg polega na usuwaniu kamienia naz´bnego dzi´ki scalerowi ultradêwi´kowemu, urzàdzeniu posiadajàcemu koƒcówk´ roboczà drgajàcà
z cz´stotliwoÊcià kilkudziesi´ciu tysi´cy Hz. Koƒcówkà tà lekarz dotyka do powierzchni z∏ogu, który

pod wp∏ywem drgaƒ jest rozbijany na ma∏e elementy odpadajàce od powierzchni z´ba i jednoczeÊnie
wyp∏ukiwane przez strumieƒ wody.
PIASKOWANIE – powierzchni z´bów, czyli pozbywanie si´ ciemnych osadów po kawie, herbacie czy
tytoniu za pomocà piaskarki stomatologicznej. Drobiny
specjalnego „piasku” sà kierowane wprost na miejsca
na których znajduje si´ osad. Dzi´ki temu zabiegowi
mo˝liwe jest dotarcie do trudnodost´pnych miejsc,
takich jak np. przestrzenie miedzyz´bowe. Specjalistyczny „piasek” potrafi te˝ zmniejszyç nadwra˝liwoÊç
szyjek z´bowych poprzez uszczelnienie szkliwa.
Na koniec wykonywane polerowanie powierzchni
z´bów przy u˝yciu specjalistycznych szczoteczek,
past polerskich i gumek. Dzi´ki temu g∏adkie z´by
sà bardziej odporne na ponowne odk∏adanie si´ z∏ogów kamienia naz´bnego i osadu. Dodatkowo nak∏ada si´ profilaktycznie na ca∏e uz´bienie lakier lub
˝el o wysokiej zawartoÊci fluoru.
Dlaczego warto mieç na uwadze te zabiegi?
Niestety wi´kszoÊç osób ma tendencj´ do tworzenia si´ kamienia naz´bnego, a nasz tryb ˝ycia, niedostateczna higiena jamy ustnej, jak i woda, napoje
oraz pokarmy i leki, które spo˝ywamy, predysponujà
do tworzenia si´ z∏ogów kamienia oraz osadów.
W konsekwencji ich powstawania wszyscy jesteÊmy nara˝eni na zwiàzane z ich obecnoÊcià zapalenia
dziàse∏, a co za tym idzie na obni˝enie odpornoÊci ca∏ego organizmu oraz miejscowe objawy reakcji zapalnej, jakimi sà krwawienie, ból i obrz´k dziàs∏a, przykry

rych uczniowie raz w miesiàcu wyje˝d˝ajà na
koncerty, przedstawienia operowe i baletowe.
W naszej szkole nie mo˝na si´ nudziç.
W szkolnà tradycj´ wpisujà si´ ju˝ od kilku lat –
Dzieƒ Filmowy w pierwszym dniu wiosny,
Szkolne Oskarki, z humorem zorganizowane
Walentynki, Miko∏ajki, Dni Zdrowego ˚ywienia,
Dzieƒ Dziecka i Dzieƒ Sportu. Dzia∏a Szkolne
Ko∏o Teatralne, Salonik Poetycki, Szkolne Ko∏o
Wolontariatu, Klub Gimnazjalisty. Niewyczerpane pomys∏y i mo˝liwoÊci
m∏odzie˝y decydujà o tym, ˝e dzia∏alnoÊç pozalekcyjna mo˝e byç okazjà
do wspólnej zabawy i nauki. Szko∏a jest
niewielka, dlatego wszyscy si´ znajà
i istnieje du˝a mo˝liwoÊç, aby ka˝dy
uczeƒ by∏ zauwa˝ony i doceniony.
W naszym gimnazjum mo˝na si´
uczyç trzech j´zyków obcych. Wspó∏pracujemy z Gimnazjum nr 1584
w Moskwie. W tym roku szkolnym rozpocz´liÊmy wspó∏prac´ ze szko∏à czeskà i s∏owackà w ramach programu
eTwinning.
Uczniów klas szóstych, którzy jeszcze zastanawiajà si´ nad wyborem
gimnazjum, zapraszamy do Gimnazjum
nr 120 im. Noblistów Polskich, w centrum naszej dzielnicy – szko∏y, która jest przyjazna uczniom i da si´ lubiç.
Jadwiga Ros∏oniec

zapach z ust, wi´ksza sk∏onnoÊç do powstania paradontozy, co mo˝e prowadziç nawet do utraty z´bów.
Kwestia estetyczna nie jest równie˝ bez znaczenia. Niezadowalajàcy wyglàd ciemno zabarwionych
z´bów niestety nie przyczynia si´ do dobrego samopoczucia oraz szerokiego i pi´knego uÊmiechu, który na co dzieƒ powinien nam towarzyszyç.
Na szcz´Êcie, aby temu wszystkiemu zapobiegaç
lub wy˝ej opisany stan skutecznie i szybko naprawiç,
wystarczy podjàç decyzj´ o CZYSZCZENIU z´bów.
Zabieg taki rutynowo wykonuje si´ przed podj´ciem leczenia z´bów z próchnicy, tak aby ukryte pod
kamieniem i osadem naz´bnym trudno dost´pne
miejsca sta∏y si´ lepiej widoczne dla lekarza w celu
oceny lokalizujàcych si´ tam ewentualnych zmian
próchnicowych.
Wskazaniem jest oczywiÊcie równie˝ sama obecnoÊç tych z∏ogów, jak i wy˝ej wymienione zaburzenia ze strony dziàse∏. Wykonuje si´ je równie˝ jako
zabiegi poprzedzajàce profilaktycznà fluoryzacj´ z´bów w celu zwi´kszenia ich odpornoÊci na próchnic´, jak równie˝ przed zabiegiem wybielania z´bów.
Najcz´Êciej zabiegi te przeprowadza si´ raz lub
dwa razy do roku podczas wizyt kontrolnych w gabinecie stomatologicznym.
Podsumowujàc powy˝szy opis zabiegu „czyszczenia”, warto uÊwiadomiç sobie, ˝e poÊwi´cenie nieca∏ej godziny na wizyt´ w gabinecie stomatologicznym
mo˝e przynieÊç ogromne korzyÊci przede wszystkim
dla naszego zdrowia oraz samopoczucia, niejednokrotnie szeroki bia∏y uÊmiech mo˝e si´ dla nas staç
przepustkà do sukcesu, zarówno jeÊli chodzi o relacje
mi´dzyludzkie, jak i na polu zawodowym.
Lecznica Stomatologiczna Elixir
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Les danses et les chansons de nos regions
neri´ filmu „Pan Tadeusz”, a to za sprawà poloneza, naszego narodowego i dostojnego taƒca.
MogliÊmy równie˝ w´drowaç po zakàtkach
krajów, które wspó∏pracowa∏y z naszà szko∏à.
Dzi´ki piosence „Le beau Danube” i taƒcu „Geamparale” poczuliÊmy klimat Rumunii.
W hawajski nastrój przeniós∏ nas
taniec kreolski „Bele” w wykonaniu
Janka Sobieraja, Stasia Gorzeliƒskiego i B∏a˝eja Niezgody, uczniów
klasy 6A. Natomiast uczennice ze Studia 12 w egzotycznych strojach wykona∏y piosenk´ „Mwen desant SenPie”, oczywiÊcie po kreolsku.
Znad ciep∏ego Morza Karaibskiego
udaliÊmy si´ do Melilli, hiszpaƒskiego
miasta w Maroku, w którym to przeplata∏y si´ i przeplatajà ró˝ne kultury:
arabska, hiszpaƒska, ˝ydowska, konkretnie sefardyjska. I w∏aÊnie z tej
kultury obejrzeliÊmy taniec hiszpaƒsko-sefardyjski „Hava
Nagila” w wykonaniu
Patrycji Grze˝u∏kowskiej z 6A oraz wys∏uchaliÊmy pieÊni popularnej w Melilli: „SunLicencja Min. Fin. 9131/98
rise, sunset”.
• 20 lat doÊwiadczenia
Natomiast na zakoƒ• pełen zakres usług
czenie „muzycznej wy-

13 czerwca 2012 r. w naszej szkole – SSP
nr 12 – odby∏ si´ pasjonujàcy spektakl muzyczny, który uwieƒczy∏ roczny projekt e-Twinning
– „Les danses et les chansons de nos regions”,
„Folk Dances and Songs from our countries”,
czyli „Taƒce i pieÊni naszych regionów”. Projekt
zosta∏ zrealizowany w j´zyku angielskim i francuskim, przy wspó∏pracy 4 szkó∏: z Francji,
z Hiszpanii, z Rumunii i z Polski.
W tym wspania∏ym, ale tak˝e wymagajàcym
du˝ego nak∏adu pracy projekcie udzia∏ brali
uczniowie ze Studia 12 i Studia Art. Sà to nasze
szkolne ko∏a muzyczne, które zdobywajà wiele
cennych nagród w ró˝nych przeglàdach artystycznych. Koordynatorkami tego przedsi´wzi´cia by∏y p. Anna Boguszewska – mi∏oÊniczka j´zyka francuskiego i p. Renata Struzik – kobieta
o artystycznej duszy.
Wyst´p rozpocz´∏a piosenka „A Dzieƒ dobry”
w wykonaniu uczniów ze Studia Art. Nast´pnie
dzi´ki Studiu 12 mogliÊmy si´ przenieÊç w sce-

BIURO RACHUNKOWE
DORADCY PODATKOWEGO
• korzystne ceny
• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
gospodarczej

Tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl

cieczki” odwiedziliÊmy nasze polskie Mazowsze,
krain´ melancholijnà, ze sm´tnie stojàcymi przy
drogach wierzbami i rozpoÊcierajàcymi si´ po horyzont polami. Studio Art zaprezentowa∏o taniec
„Szot” i „Grozik” oraz piosenk´ „Konik kurpiow-

ski”. Natomiast uczennice ze Studia 12 tak jak
profesjonalnie wykona∏y poloneza, tak i na koniec
w brawurowy sposób zataƒczy∏y mazura.
Widowisko zakoƒczy∏o wspólne odÊpiewanie
„Ody do radoÊci”. By∏ to uk∏on w stron´ has∏a
przewodniego w tym koƒczàcym si´ roku szkolnym: „Jestem Polakiem, ale i Europejczykiem”.
Barbara Oksztulska

Fundacja Szkoły Społecznej w Warszawie-Wesołej

zaprasza dzieci w wieku 2,5–6 lat
do otwieranego w 2012/13 r.
przedszkola artystyczno-j´zykowego

„BUŁHACZEK
„BUŁHACZEK”
BUŁHACZEK”
W naszym przedszkolu dzieci:
rozwinà swojà kreatywnoÊç
(zaj´cia ceramiczne, twórcze myÊlenie,
plastyczne, teatralne, muzyczne)
nauczà si´ j´zyków obcych (j. angielski
codziennie)
b´dà eksperymentowaç, doÊwiadczaç,
poznawaç wszystkimi zmysłami
otaczajàcy Êwiat
nauczà si´ wspólpracy w grupie

Kupuj taniej
u producenta!
www.materacewarszawa.waw.pl
Duchnów – ul. Góry Warszawskie 41, tel. 22 789 00 89
Warszawa – ul. Grochowska 119, tel. 22 612 37 82
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b´dà uÊmiech´te, odwa˝ne i dobrze
przygotowane do szkoły

UCZYMY OD PRZEDSZKOLA
DO MATURY!!!
Informacje i zapisy:
(22) 773 55 92, w godz. 8.30–16.00
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Kàcik stylistki

˝ej i bardzo ma∏ej wiszàcej bi˝uterii. Wa˝na
jest tu proporcja wielkoÊci bi˝uterii do biustu
i cia∏a. Ma∏y biust optycznie powi´kszà falbanki, aplikacje, drapowania, kieszonki oraz
jasne kolory. Przy krótkiej szyi noÊ dekolty
ods∏aniajàce obojczyki, unikaj zaÊ golfów
i stójek. Wàskie ramiona poszerzysz poduszeczkami, drapowanymi ramiàczkami, pakoƒczàce si´ na wysokoÊci stawów kostki,
gonami, bufkami. Szerokie – optycznie zw´zisz
kolan, nadgarstków, ∏okci, talii.
stosujàc zaokràglony lub klasyczny ko∏nierz, de5. Ubrania w du˝e wzory powi´kszajà i uwypuklakolt „V”, klasycznà d∏ugoÊç ramienia. D∏ugi stan
jà to, co jest pod spodem, stosuj je zatem tam,
zniwelujesz krótszym ˝akietem, krótki wyd∏u˝ysz
gdzie chcesz coÊ wyeksponowaç. Nale˝y zwród∏ugim z dekoltem „V”.
ciç uwag´ na proporcj´ wielPrzy wi´kszym brzuchu
koÊci wzorów do masy cia∏a.
i szerokich biodrach uni6. Kolory ciep∏e majà dzia∏anie
kaj zapi´ç dwurz´doprzybli˝ajàce i powi´kszajàce,
wych, kieszeni po bonatomiast ch∏odne – pomniejkach, poziomych linii,
szajàce i wyszczuplajàce.
marszczeƒ w talii, zbyt
Dzia∏anie tych barw po zmroobszernych spodni, szeku jest dok∏adnie odwrotne.
rokich pasków w talii. Je7. Buty na obcasie wysmuklajà
Êli chcesz wyglàdaç smui wyd∏u˝ajà nog´. Najzdrowklej, noÊ ubrania z ma∏à
szy dla kr´gos∏upa jest 4–5liczbà detali. Przy du˝ych
centymetrowy obcas, od
poÊladkach wskazane sà
7 cm wzwy˝ noga wyglàda
d∏u˝sze ˝akiety i spódnice
najsmuklej (niestety taki obw kliny. Przy krótkich nocas nie jest zdrowy dla kr´gogach unikaj spódnic d∏us∏upa). Szpilki, koturny i s∏upgich, obszernych, spodni
ki wskazane sà dla osób
typu rybaczki, spodni
o szczup∏ych nogach, natoz obni˝ona talià, krótkich
miast przy nogach grubszych
spodni z mankietami.
najlepiej wyglàdajà lekko
Krótkie i wàskie szorty
zw´˝ajàce si´ s∏upki. Fason,
wskazane sà dla zgrabzapi´cie buta oraz jego wysonych nóg, osoby t´˝sze
koÊç majà tak˝e znaczenie.
Obni˝ona linia spódniczki
powinny wybieraç fason
G∏´bsze wyci´cie do palców
wyd∏u˝y∏a tali´, a ciemny kolor
d∏u˝szy i bez mankietów.
wyd∏u˝a stop´, zapi´cie na
dodatkowo jà wyszczupli∏
Lato to najlepsza pora
kostce skraca nog´, krótka
na zabaw´ stylizacjà, fasonami i kolorami, zaglàcholewka skraca nog´ i podkreÊla ∏ydk´.
dajàc do lustra pami´tajmy te˝ o tych kilku pod8. Dekolt w kszta∏cie litery V wyd∏u˝a szyj´, wystawowych zasadach kszta∏towania sylwetki,
smukla ramiona, natomiast w kszta∏cie ∏ódki
a koƒcowy efekt b´dzie na pewno lepszy.
poszerza ramiona.
˚ycz´ wspania∏ych wakacji, cudownych doPoznajàc dzia∏anie tych zaledwie kilku zasad,
znaƒ i szcz´Êliwego powrotu do domu.
mo˝na zaczàç korygowaç swojà sylwetk´. I tak
np. osoby z du˝ym biustem ∏adnie b´dà wyglàdaMa∏gorzata Grabczyƒska, wiza˝ystka
∏y w bluzce lub sukience z kopertowym za∏o˝egosia@makeupart.pl
niem, dekoltem „V”, ciemniejszych kolorach i materia∏ach bez po∏ysku, êle natomiast w obcis∏ych
Dzi´kuj´ za udzia∏ w sesji zdj´ciowej Karolinie
i wysokich zabudowaniach (golfy, wyci´cia bluzek
Szczepanowskiej. Fot. Ma∏gorzata Grabczyƒska
tu˝ przy szyi), w jasnych kolorach oraz bardzo du-

Stylizacja ubioru – dobór garderoby
do figury, korekta sylwetki
Prawie ka˝da kobieta uwa˝a, ˝e przyda∏yby si´
jej figurze mniejsze lub wi´ksze korekty, nie mog∏am wi´c pominàç tego tematu. Skupi´ si´ zatem na najwa˝niejszych zasadach, które warto
braç pod uwag´, kupujàc i zestawiajàc ubiory.
Maskowanie „niedostatków” i „nadmiarów”,
podkreÊlanie pozytywów ubraniem i makija˝em
to sztuka, której powinnyÊmy uczyç si´ od najlepszych. Techniki te powszechnie wykorzystywane sà przez gwiazdy kina i estrady.
Modelowanie sylwetki zaczynamy od przyjrzenia si´ sobie i stwierdzenia, czy jesteÊmy
osobà niskà, czy wysokà, szczup∏à bàdê z nadmiarem cia∏a, o d∏ugich czy te˝ krótszych nogach, czy uda mamy bardziej masywne, czy
szczup∏e, biodra szerokie czy wàskie, jaki jest
kszta∏t poÊladków, czy mamy zaznaczonà tali´,
czy talia jest wysoka, czy krótka, biust ma∏y
bàdê du˝y, szyja krótka czy d∏uga oraz jaka jest
g∏owa w porównaniu do sylwetki, ma∏a czy du˝a. Trzeba to zrobiç mo˝liwie obiektywnie
(z pewnoÊcià lepiej zrobi to fachowiec), bo
na podstawie tych danych kwalifikujemy sylwetk´ do któregoÊ z typów figury, np. klepsydra,
jab∏ko, gruszka lub inne, co u∏atwi nam optymalne zestawienie odzie˝y do naszej sylwetki.
Poni˝ej kilka zasad, które pomogà w doborze
ubraƒ.
1. Prawid∏owo dopasowana i dobrana bielizna jest
podstawà modelowania i korygowania sylwetki.
2. Wszelkie linie pionowe (ci´cia, szwy, nadruki)
wyd∏u˝ajà i wyszczuplajà, poziome zaÊ poszerzajà. Im szersze pasy pionowe lub poziome,
tym s∏absze jest dzia∏anie tej zasady.
3. Wszystkie kolory ciemne oraz materia∏y matowe optycznie pomniejszajà i wyszczuplajà,
kolory jasne i materia∏y b∏yszczàce powi´kszajà i pogrubiajà.
4. Ubrania, które koƒczà si´ w po∏owie ∏ydki,
w po∏owie uda, pomi´dzy talià i najszerszym
miejscem bioder, w po∏owie przedramienia,
optycznie skracajà. Chcàc wyd∏u˝yç i wysmukliç te cz´Êci cia∏a nale˝y wybieraç ubrania

W-wa Wesoła, ul. Trakt Brzeski 29, pon.-pt. 11.00 - 19.00, sob. 10.00 - 14.00

KOSTIUMY KÑPIELOWE OD

49 z∏
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524

Kursy
Angielskiego
za granicà

TM

Pozbądź się tłuszczu w 20 minut!
Tyjesz i chudniesz nierównomiernie? Mimo stosowania diety i ćwiczeń uporczywy
tłuszcz wciąż nie chce zniknąć? Uda i brzuch zaburzają proporcje Twojej sylwetki?
Jeśli tak, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Dzięki i-lipo, innowacyjnej technologii zimnego
lasera, zmniejszającej zawartość i objętość komórek tłuszczowych, teraz możesz dowolnie
modelować swoje ciało i sam wybrać miejsce, które chcesz odchudzić.
Decyzja należy do Ciebie! Wybierasz ramiona, nogi, pośladki, uda, talię, a może plecy?
Metoda sprawdza się również w przypadku ginekomastii. Utratę kilku centymetrów w obwodzie
zauważysz już po pierwszym zabiegu. I-lipo jest zabiegiem bezpiecznym, kompletnie bezbolesnym,
nie wymaga przygotowania oraz okresu rekonwalescencji.

Jakich efektów można się spodziewać po zabiegu i-lipo?
Przed zabiegiem obszar, który ma być poddany zabiegowi, jest dokładnie mierzony w trzech
obwodach, każdy w odstępie ok. 4 cm. Tuż po zabiegu pomiary są wykonywane w tych samych
miejscach, dla uzyskania wiarygodnego wyniku. Pacjent uzyskuje utratę centymetrów po każdym
zabiegu w serii. Średnio, po jednej sesji jest to 5 cm na trzech poziomach pomiaru. Maksymalna
wartość, jaką uzyskano podczas badań prowadzonych na grupie 100 pacjentów, to w sumie 12,5 cm,
z trzech mierzonych obszarów.

Pierwszy zabieg – 30%. Oferta ważna do końca lipca 2012.

Zapraszamy Serdecznie!

Metamorfoza Day Spa
26

ul. Trakt Brzeski 62
05-077 Warszawa Wesoła

www.metamorfoza-spa.pl
tel. 22 763 20 90
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W Twoim ogrodzie

otycznie u∏o˝onych, byle
mostwu. Wg feng shui kompozycj´ trzech drzew
jakich lub miejscami zew rz´dzie uwa˝a si´ za opiekuƒczà. Kiedy u˝ypsutych. Kraty i furtki
wamy drzew jako protektorów, pami´tajmy, aby
do ogrodu powinny otwiewybieraç gatunki zimozielone, aby przez ca∏y rok
raç si´ do Êrodka. Nie momog∏y pe∏niç swoje funkcje ochronne. Mistrzogà byç za wysokie, aby nie blokowaç przep∏ywu
wie sztuki feng shui polecajà sadzenie glicynii
energii. JeÊli w naszym ogrodzie mamy schody,
na pergolach i przes∏onach. Uwa˝ajà jà za roÊlipowinny one mieç nieparzystà liczbà stopni –
n´ szcz´Êcia i harmonii.
najlepiej 5, 7 lub 9. Bambusowe przes∏ony
Ogrody, tarasy, ˝ardiniery, patia i balkony sà
ochronià naszà posesj´ przed negatywnymi
wa˝ne dla ogólnej energii, która panuje w domu.
dzia∏aniami nie zawsze harmonijnego otoczenia.
O roÊliny trzeba nale˝ycie dbaç i piel´gnowaç,
Ich obecnoÊç symbolizuje ponadto trwa∏oÊç,
poniewa˝ wi´dnàce, uschni´te czy chore nie sà
przyjaêƒ, a sam bambus uwa˝any jest za roÊlin´
dobrymi stra˝nikami. Dodatkowo prace w ogromagicznà. W ogrodzie feng shui nie powinno zadzie to Êwietne zaj´cie fizyczne dla mieszkaƒbraknàç wody – symbolizuje ona pieniàdze,
ców, pozwalajàce przebywaç w ruchu na Êwiea ró˝nego rodzaju êróde∏ka i fontanny przyciàga˝ym powietrzu w bezpoÊrednim kontakcie z ziejà energi´ i zapewniajà jej p∏ynny przep∏yw.
mià i roÊlinami. Jest to doskona∏y sposób urozW stawach i sadzawkach powinny znajdowaç
maicenia trybu ˝ycia, zwykle siedzàcego i w niesi´ ˝ywe stworzenia, przede wszystkim symbonaturalnym otoczeniu. Ogrody i wszystkie wykolizujàce monety z∏ote i srebrne rybki, których minywane w nich prace korzystnie wp∏ywajà
goczàce ∏uski odbijajà refleksy charakterystyczna emocje i uczucia domowników.
ne dla kruszców – z∏ota i srebra. Zgodnie z traOczywiÊcie Feng shui ma zarówno swoich
dycjà we wschodnich ogrodach powinny znazwolenników jak i przeciwników, i zapewne obie
leêç si´ kamienie w grupach lub pojedynczo dostrony posiadajà racjonalne argumenty dla pobrane pod wzgl´dem kszta∏tu, rozmiaru, faktury
twierdzenia swoich poglàdów. Jedno jest pewne –
i koloru. Rozmieszczenie kamieni w ogrodzie
wprowadzanie do ogrodu niektórych zasad na
równowa˝y si∏y w przyrodzie, poniewa˝ twarpewno nie przyniesie szkody, a cz´sto mo˝e podoÊç kamieni kontrastuje z delikatnoÊcià roÊlin.
móc wp∏ynàç na otoczenie i zmieniç je w taki spoMa∏e kamienie i otoczaki symbolizujà stany neusób, aby sta∏o si´ zrównowa˝one i pozytywne.
tralne pomi´dzy ró˝nymi formami aktywnoÊci,
du˝e stanowià przeszkody i bariery, wprowadzaNina Klejnowska
jà podzia∏ stref i dodajà wagi. Materia∏ roÊlinny
Architekt krajobrazu,
dobierany jest tak, aby wywo∏ywa∏ emocje i wraprojektantka ogrodów
˝enia dzi´ki delikatnym
kompozycjom, kolorom i ró˝norodnoÊci
roÊlin. Drzewa pojaO F E R U J E :
wiajà si´ z ty∏u ogrodu,
stanowiàc pewnego ☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
rodzaju kurtyn´ i zapewniajàc ochron´ do- ☛ MASA˚ LECZNICZY

Feng shui w ogrodzie
Feng shui to nie zawsze ogród w stylu chiƒskim czy japoƒskim. I od tego nale˝y zaczàç.
Feng shui to sztuka aran˝acji przestrzeni, dobór
kolorów i materia∏ów. Wprowadzanie tych zasad
nie narzuca wyboru konkretnego stylu i charakteru naszego ogrodu. Ka˝dy mo˝e stosowaç je
wed∏ug w∏asnych gustów, poniewa˝ ich zrozumienie pozwala wykorzystywaç sztuk´ w rozmaitych sytuacjach. Feng shui pozwala cz´sto
Êwiadomie urzàdziç miejsca i wyczuliç uwag´
na otaczajàcà przestrzeƒ. Celem jest tu przede
wszystkim zharmonizowanie istniejàcych relacji
i zale˝noÊci cz∏owiek – przyroda. Posiadanie
przydomowego ogrodu ma wnosiç pozytywnà
energi´ oraz umo˝liwiç obcowanie z naturà.
Sztuka feng shui niesie za sobà mo˝liwoÊç uwydatnienia tych cech oraz zintensyfikowanie harmonii, jaka b´dzie panowaç w naszym ogrodzie.
Ogrody tworzone zgodnie ze sztukà feng shui
majà wspólne cechy, takie jak asymetria, brak linii prostych, wolny i pusty Êrodek. Ogrody prezentujà harmonijnà mieszank´ drzew, krzewów,
kwiatów i ozdób, ale ˝adne z nich nie dominuje
ani nie eksponuje si´ przed innymi. Podstawà
ogrodu wg zasad feng shui sà wi´c zakr´cajàce
dró˝ki i Êcie˝ki przecinajàce ogród naÊladujàc
krzywizny jakie wyst´pujà w przyrodzie. Idealna jest forma wijàca, ale nale˝y uwa˝aç, aby
Êcie˝ki nie sprawia∏y wra˝enia powykr´canych,
krzywych i spiralnych. Wàskie dró˝ki sprzyjajà
samotnoÊci i medytacji, w przeciwieƒstwie
do szerokich na dwie osoby korzystnych do budowania relacji i intymnego kontaktu. Najlepiej
jeÊli dró˝ki sà skierowane ze wschodu na zachód. Feng shui odradza u˝ywanie chodników
z materia∏ów niejednolitych, nierównych i cha-

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

☛ TERAPIA MANUALNA

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910
SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
lekarz stomatologii ogólnej

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

( 022 773 38 83, 0 602 351 757
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

WYBIELANIE Z¢BÓW
LECZENIE CHIRURGICZNE
RTG Z¢BÓW - CYFROWO

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a II 264, tel. , 022-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW
NA ZABIEGI Z FIZYKOTERAPII

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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ZEGARMISTRZ

- ZEGARY; ZEGARKI
- NAPRAWA; SPRZEDA˚
- BATERIE; SZK¸A ITP.

- PASKI; BRANSOLETY

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 158
tel. 0606 657 692
pn-pt w godz. 10-18, sob. w godz. 10-14

KANCELARIA PRAWNA
– ANDRZEJ KRYSZY¡SKI
UL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
05-077 Warszawa–Weso∏a

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

ul. Jana Paw∏a II 25,
05-077 Warszawa-Weso∏a

tyczenia
pomiary inwentaryzacyjne
mapy do celów projektowych
uzgodnienia dokumentacji w ZUD
podzia∏y nieruchomoÊci
inne

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076
§
§
§
§
§

porady dla klientów, obs∏uga firm
podania, umowy, pozwy
prawo pracy
prowadzenie spraw sàdowych
mo˝liwoÊç dojazdu do klienta

§

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

ul. S∏owackiego 33
05-075 Warszawa-Weso∏a

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
e-mail: fismag@poczta.fm

USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POGRZEBÓW

ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI

tel./fax 22-783-14-22
tel. kom. 501-340-916
CAŁODOBOWY

Siedziba firmy:
05-070 Sulejówek, ul. Jana III Sobieskiego 115
e-mail: biuro@pogrzeby-wojciechowski.pl

www.pogrzeby-wojciechowski.pl
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✓ równie˝ krótkie pobyty

Stara Mi∏osna
tel. (22) 773 17 86
kom. 502 866 525

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 022 773 29 67•022 760 86 74•605 40 38 42

s

Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców i kandydatów na
kierowców kat. A, B, C, D, E, T oraz poj. uprzywilejowanych

✓ bardzo dobre warunki
w pokojach 1- i 2-osobowych
✓ przyst´pne warunki p∏atnoÊci

res

Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog

✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska

PROTEZY • NAPRAWA

SERWIS
AUTO
rok za∏. 1980

Exp

Wojciech Klimm

RODZINNY DOM OPIEKI

Witold Niedzielski
tel. 22 773-30-79
kom. 601-254-295

OFERUJE PROFESJONALNE USŁUGI W ZAKRESIE:
a Remonty, naprawy, przeglàdy
a T∏umiki – wszystkie typy
a Haki holownicze – monta˝
a Geometria kó∏ (zbie˝noÊç) komputerowo
i inne
BEISSBARTH
a Klimatyzacje
a Oleje
filtry – wymiana gratis
a Amortyzatory
a Wulkanizacja, wywa˝anie – HOFMANN
a Diagnostyka komputerowa OBD
a Opony
Czynne: pon-pt 8.00-17.00, sobota 8.00-14.00

Stara Mi∏osna 05-077, ul. Trakt Brzeski 53
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Auto Kot

lek. Alicja Zubkiewicz-Jarzynowska
pediatra - homeopata
ul. Kameliowa 12,
Warszawa-Weso∏a
tel. 22 773 21 12
wizyty domowe:

601 982 111

Twój partner na drodze

Mechanika pojazdowa
Blacharstwo-lakiernictwo
Stacja Kontroli
Pojazdów
Pomoc drogowa
Wypozyczalnia
samochodów

Wielgolas Duchnowski 66
05-074 Halinów
tel. 22 783 78 54
tel. alarmowy: 600 222 134
www.autokot.com.pl

• Nowe NIŻSZE CENY SOCZEWEK KONTAKTOWYCH *
• PROMOCJA na zakup soczewek kontaktowych Johnson&Johnson::
- przy zakupie 2, 3, 4 opakowań soczewek – kosmetyki gratis
- program lojalnościowy dla użytkowników soczewek kontaktowych *
• Oprawy korekcyjne od 29 zł. Bogata oferta światowyh marek, m.in.:
RayBan, Davidoﬀ, Carrera, Gucci, Dolce&Gabbana, Bvlgari,
Marc by Marc Jacobs, Jaguar...
• Szeroki wybór soczewek okularowych wiodących producentów m.in.:
Hoya, Essilor, Zeiss, Jzo...
• Komputerowy pomiar okularowych soczewek progresywnych – VisuReal
• Własna pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis
* szczegóły w

salonie

29

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

30

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

Szanowni Paƒstwo!
Zgodnie z pierwotnymi za∏o˝eniami rubryki og∏oszeƒ drobnych sà
one bezp∏atne jedynie dla osób prywatnych bàdê do og∏aszania
informacji niekomercyjnych.
Wszystkich przedsi´biorców zapraszamy do skorzystania ze stworzonego specjalnie dla firm modu∏u p∏atnych og∏oszeƒ filigranowych
(wymiar 43 x 20 mm) w atrakcyjnej cenie, publikowanych w dziale og∏oszeƒ drobnych, ale jako wyraêne og∏oszenia komercyjne. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Dariuszem Pape, tel. 607 314 667.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO Êrodkowy segment 158 m2 w Starej Mi∏osnej przy ul. Poezji 14. Stan deweloperski (+media), pow.
dzia∏ki 254 m2. Tel. (25) 781 15 34
◗ Warszawa-Centrum 38 metrów kwadratowych – 2 pokoje. Od lipca 2012. Telefon kontaktowy: 22-783-12-69
◗ 3100 metrów kwadratowych, okolice Magdalenki z domem jednorodzinnym 70 metrów
kwadratowych. Dost´p do mediów, centrum
handlowe, szko∏a, przedszkole, niedaleko lasu. Telefon: 793-052-335, 534-046-650.

Kamieniarstwo Marek Górka
– nagrobki, schody, kominki,
parapety, blaty – doradz´
bezp∏atnie. Tel. 605 654 269.
44

◗ BezpoÊrednio sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 38 m kw., ciche, bezczynszowe, w bardzo dobrej lokalizacji w centrum Weso∏ej (du˝a piwnica, mo˝liwoÊç parkowania). Tel.
604 568 920.

SPRZEDA˚:
• DREWNA KOMINKOWEGO
• ZR¢BKA OPA¸OWEGO
• ZR¢BKA Z DRZEW LIÂCIASTYCH
(na posypk´ do ogrodu)
57

Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ Sprzedam segment skrajny, Stara Mi∏osna 180/350m2, zbudowany w technologii kanadyjskiej, gara˝, 5 pokoi, kanalizacja, woda
miejska, gaz. 650 tys. Tel. 602 606 158.
◗ Do wynaj´cia pokoje lub ca∏oÊç mieszkania
80 m, czterostronnego. Sulejówek SKM
5 min. I pi´tro domu – balkon, taras, miejsce
parkingowe. 609 150 606.

MEBLE NA WYMIAR
kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...

Tel. 660-769-211

36

◗ SPRZEDAM TANIO pi´kny du˝y dom 300m2
na du˝ej leÊnej dzia∏ce 2000 m2 w Majdanie/Wiàzowna 600m od Starej Mi∏osnej
tel. 500123700.
◗ Sprzedam wspó∏udzia∏ 29/2791 z dzia∏ki
nr 110/4, obecnie jako miejsce parkingowe
przy ul. Pogodna oddzielna KW. 19000 PLN.
Tel. 501057364.

Us∏ugi budowlane. Budowy,
remonty, wykaƒczanie wn´trz,
uk∏adanie kostki brukowej,
rozbiórki itp. Tel. 601 851 660
55

◗ Dzia∏ka leÊna na dobrà inwestycj´ w Warszwie
– Rembertów, ul. Czwartaków z drogà dojazdowà. Na wysokoÊci dzia∏ki w zabudowie.
BezpoÊrednio nr tel 534 633 299.

◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie atrakcyjnie po∏o˝ne dzia∏ki budowlane w okolicach
Zakr´tu. Ró˝ne wielkoÊci. Szczegó∏y pod nr
tel: 0-698-528-203
◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO mieszkanie 3 pok.
– 66m2, z gara˝em i piwnicà, Weso∏a-Zielona,
ul. Warszawska 55. Tel. 504-686-091.
ALPINIÂCI – PRACE WYSOKOÂCIOWE,
WYCINKA DRZEW, USUWANIE GA¸¢ZI –
alpinistycznie i z podnoÊnika, MYCIE okien,
dachów, elewacji, MALOWANIE dachów,
MONTA˚E REKLAM i inne.

664-772-384, www.alpes.com.pl

9

◗ Do wynaj´cia powierzchnia biurowo-magazynowa ok 140 m2 w Starej Mi∏oÊnie, tel:
503 896 616.
◗ Do wynaj´cia lokal na biuro dwupokojowy
70 m2 (pokoje 30m2 i 20m2) w Starej Mi∏osnej w domu jednorodzinnym (oddzielne wejÊcie). 501-590-737.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 70m2 dwa pokoje 30m2 i 20m2 zaneksem kuchennym w Starej Mi∏osnej w domu jednorodzinnym. Tel.
501-590-737.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dwupokojowe 52 m2,
z gara˝em i komórkà na osiedlu Pod Sosnami
w Starej Mi∏osnej. Pierwsze pi´tro, 3-pi´trowego budynku z windà. Kontakt 695 556 081.

WYNAJM¢
LOKAL U˚YTKOWY 43 m2
Weso∏a – Centrum
obok sklepu obuwniczego

601 249 250

59

NIERUCHOMOÂCI

◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO mieszkanie 2 pokojowe 53 m2 3/3 (ceg∏a) na osiedlu „Plac
Wojska Polskiego” cena do negocjacji. Kontakt: 512-131-150 .
◗ Wynajm´ budynek warsztatowy w Starej Mi∏oÊnie, powierzchnia ok 140 m2. Tel: 22 773 39 42.
◗ Zamieni´ dzia∏k´ budowlano-mieszkaniowà 1000 m2 w Starej Mi∏osnej ok. ul. Topolowej, wszystkie media w ulicy (jest aktualny
MPZP) na dzia∏k´ us∏ugowà ok. 1500 m2–
–2000 m2 w okolicy Starej Mi∏osnej do 3 km.
Tel. 601-244-777.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej
Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy
pokryty blachà. tel 503 730 158.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I HYDRAULICZNE oraz
naprawy, fachowo i solidnie.
Stara Mi∏osna i okolice.
Tel. 509-358-336.

Redakcja
◗ Sprzedam dzia∏k´ Zakr´t; 800m2 z rozpocz´tà
budowà – 1/2 bli˝niaka pow. 160m2 (stan zerowy – mo˝liwoÊç budowy do stanu surowego
lub deweloperskiego), media, asfalt, okolica nowych domów; cena 290 tys. Tel. 504 078 125.
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna. tel: 603 313 938.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w Starej Mi∏osnej 1200m2, wszystkie
media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna,
tel. 605 981 175, e-mail:dzohar1@wp.pl
◗ Sprzedam lub wynajm´ lokal handlowy,
36 m2, Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II. Tel.
603-607-663

KOD NATURY

23

Pracownia Architektury Krajobrazu
•Projektowanie, realizacja i piel´gnacja
terenów zieleni.
•Ogrody, inwentaryzacje dendrologiczne.

www.kodnatury.pl 692-081-969
◗ Do wynaj´cia budynek o powierzchni ok. 150
m2, w Wiàzownie. Lokal nadaje si´ pod warsztat, magazyn lub podobne. Wi´cej informacji
pod numerem telefonu 501 498 683.
◗ Sprzedam lub wynajm´ lokal handlowy,
36m2, Stara Mi∏osna ul. Jana Paw∏a II. Tel.
603 607 663.
◗ Sprzedam dzia∏k´ 1500m2 Sulejówek ul. Rataja 490 000 z∏ tel. 509519868.
◗ Sprzedam mieszkanie 75m2 osiedle Laguna
w Weso∏ej-Zielonej, cena 500 tyÊ z∏, Tel.
509 519 868.

!!! POGOTOWIE KOMPUTEROWE !!!

Tel. 502 923 453
domikomp@domikomp.pl

60

◗ Sprzedam siedlisko zabudowane w okolicach
Szczytna. Dzia∏ka o pow. 3034 m. kw. Dwa
budynki mieszkalne. Tel. 601262138.
◗ Wynajm´ budynek 50m2 (gara˝, magazyn,
warsztat) na placu 500m2, teren ogrodzony.
Weso∏a -Stara Mi∏osna. Cena: 900z∏./mies.
Tel. 601 620 890.
◗ Wynajm´ budynek 80m2 wys. 3,5m+500m2
placu na magazyn, warsztat, itp. Teren ogrodzony. Weso∏a-Stara Mi∏osna. Cena: 1200z∏./
/mies. Tel. 601 620 890.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 56m2 – Osiedle AL.
Akacjowa-Stara Mi∏osna, 2pokoje, parter,
ogródek. Tel. 600 150 845.

13

◗ Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os.
zamkni´tym w Starej Mi∏osnej – 86 m2 – 4 pokoje, kuchnia, 2 ∏azienki, lo˝a, piwnica, dwa
miejsca parkingowe. Cena do uzgodnienia.
tel. 608 736 533
◗ Sprzedam Zakr´t – 1/2 bliêniaka (rozpocz´ta
budowa) na dzia∏ce 1100 m2 media, asfalt,
okolica nowych domów, szko∏a, przychodnia,
sklepy, bezpoÊrednio; cena 310 tys. Tel.
601 620 890.

US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Zak∏adanie, koszenie trawników
• Porzàdkowanie ogrodów
19

Tel. 513-148-238
◗ Pokój z ∏azienkà i aneksem kuchennym do wynaj´cia na d∏u˝szy bàdê krótki pobyt. Tel.
604498585, 692401488.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ 100-letnie pi´kne pianino z mosi´˝nymi Êwiecznikami i klawiszami z koÊci s∏oniowej po renowacji, w pe∏ni sprawne po bardzo atrakcyjnej
cenie, pilnie sprzedam. Tel. 605 076 167.

US¸UGI BRUKARSKIE
Uk∏adanie kostki brukowej i granitowej.
Tanio, solidnie, gwarancja.
Zakr´t, Trakt Brzeski 185,
www.brukarstwowarszawa.com
tel.:

795-631-051

45

◗ Sprzedam zamra˝ark´ szufladowà 1,5 rocznà
ok. 170litrów ARDO. Tel. 602 371 602.
◗ Sprzedam sto∏y Miko∏ów calvados/czarne w zestawie z krzes∏ami ISO czarnymi marengo/czarnymi, u˝ywane 2 tygodnie. Tel. 602 371 602.
◗ Sprzedam metalowe podesty na rusztowania
i inne narz´dzia budowlane typu kielnie itp.,
tel. 601 851 660.
◗ Sprzedam poduszki z ∏usek gryki, sà przeciwalergiczne, chronià przed odle˝ynami, odcià˝ajà kr´gos∏up w czasie snu, sà niezniszczalne.... tel. 790 202 938.
REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3
◗ Sukni´ Êlubnà pi´knà amerykaƒskà firmy Sincerity tanio sprzedam. Rozmiar 36-38,
wzrost 175, kolor jasny ECRU. Tren odpinany.
Tel. 22 77-35-246
◗ Hyundai Accent 1,5 benzyna 105 000km
sprzedam. Dobry stan, sony 10CD, opony letnie
i zimowe. 13 pln do negocjacji 501-166-395.
◗ Do sprzedania du˝a iloÊç desek, bardzo dobry
stan, zdj´te z dachu o pow 300 m2. Do odbioru w Wesolej. Cena 500 zl. Tel 601 257 594
◗ Sprzedam okazyjnie sukni´ Êlubnà bia∏à (z goserem) na wysokà pann´ m∏odà. Tel. 516 153 242.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel. 503 812 131.

Pranie, bezpy∏owe trzepanie
dywanów, tapicerki maszynà
KIRBY. Czas schni´cia 1,5 h.
Tel. 22 783-28-37; 606-752-724
27

◗ Sprzedam podk∏ady w formacie MP3 dla zespo∏ów na wesela, dancingi, zabawy itp. Dynamiczne, profesjonalne brzmienie. 3.500 szt
+ du˝o tekstów na 4 p∏ytach DVD. Cena
99,00 z∏, tel: 603-313-938.
◗ Sprzedam Honda Accord 1,8 lpg 2001r, cena
13 tys tel. 790 010 178.
◗ Oddam czyste s∏oiki z nakretkami na przetwory. tel. 692 401 488.
◗ Oddam kasety video gratis po likwidowanej
wypo˝yczalni. tel. 692 401 488, 604 498 585.
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◗ MATEMATYKA, FIZYKA – dla szkó∏ Êrednich
i studentów, doje˝d˝am, dr, tel. 606-154-798
◗ J´zyk polski – korepetycje. Wszystkie poziomy nauczania. Egzaminy poprawkowe.
Tel. 534 943 830.

Sprzeda˝ mebli
56

holenderskich, antyków.
Józefów, ul. NadwiÊlaƒska 40
tel. 601 851 660

◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI native speaker ze znajomoÊcià j´z. polskiego, wszystkie poziomy,
dzieci m∏odzie˝ i doroÊli, mo˝e byç z dojazdem, tak˝e w weekendy 795 549 347.
◗ ANGIELSKI. Prywatne lekcje i konwersjacje
dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych z ANGIELKÑ
w Starej Mi∏osnej. Tel. (22) 39 35 379 lub
694 115 743.
◗ CHEMIA – dojazd do ucznia. Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do klasówek i testów. Egzaminy poprawkowe itd. Kontakt: 503 410 723.

REMONTY mieszkaƒ, elektryka,
hydraulika, glazura, cyklinowanie,
malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg
– szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia. Tel. 785-972-835.
12
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy (dzieci i doroÊli), z dojazdem do ucznia, profesjonalnie,
bardzo skutecznie i w mi∏ej atmosferze – u dyplomowanej Anglistki z 10-letnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.
◗ HISZPA¡SKI – mgr iberystyki UW, lektor i t∏umacz z wieloletnià praktykà, uczy j´zyka skutecznie i bezstresowo na ka˝dym poziomie.
Mo˝liwy dojazd. Kontakt: 604 223 087.

US¸UGI OGRODOWE

• WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
• SPRZÑTANIE GA¸¢ZI I LIÂCI
• POMOC W PRACACH OGRODOWYCH

Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ Business/General English – lektorka akademicka tel: 604 433 728.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07.
◗ Podstawy j´zyka w∏oskiego na wakacje – studentka Italianistyki UW ze Starej Mi∏osnej –
507 200 496.

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

ul. Trakt Brzeski 35 (sklep Marcpol)
czynne: wt-pt 1200-1900, sob 1000-1400

tel.: 692 905 352
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◗ J¢ZYK ANGIELSKI, indywidualne kursy wakacyjne, lekcje, korepetycje, konwersacje. Skutecznie i z pomys∏em. Tel. 601 890 234.

URODZINY Z KLAUNEM
Zabawy i konkursy,
zaj´cia dla dzieci podczas
UROCZYSTOÂCI RODZINNYCH.

tel. 600 030 096

◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie
– nauka, przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor
i t∏umacz jez. ros. Tel. 504 69 79 18.
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach
z j´z. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji,
Weso∏a, tel. 22 773 40 87.
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KOREPETYCJE/NAUKA/WARSZTATY

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
50

SK¸ AD KRUSZYW
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◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI.
Wszystkie poziomy. Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Studentka anglistyki i iberystyki. Bezp∏atny dojazd na
terenie Starej Mi∏osnej. Tel: 0-518-339-517
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI na wakacje!!! Zapraszam wszystkich ch´tnych
na wakacyjny kurs j´zykowy. Zaj´cia indywidualne lub w grupach. Dojazd do ucznia.
Wszystkie poziomy. Tel: 0-518-339-517.
Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 33.
Piasek, ˝wir, ziemia ogrodowa,
kliniec, mieszanka, t∏uczeƒ.
www.KAMEA.waw.pl
tel. 507-95-22-33, 506-721-980
◗ Mgr j´zykoznawstwa z doÊwiadczeniem w nauczaniu dzieci i m∏odzie˝y zaprasza na zaj´cia
z j´zyka angielskiego bàdê polskiego. Cena 60minutowych zaj´ç indywidualnych 35 z∏. Mo˝liwe zaj´cia w grupach 2–4 osobowych. Zaj´cia
mogà odbywaç si´ w Paƒstwa domu. Tel. 505
152 898, e-mail: mkstrzelecka@gmail.com.

◗ Sprzedam w dobrej cenie u˝ywane ubranka
i buty dla dziewczynki w wieku 5–7 lat.
Tel. 603 369 904.

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
◗ Sprzedam niemiecki FOTELIK SAMOCHODOWY, 9–18 kg Concord-Trimax, pozytywny test
zderzeniowy. Tel. 501 272 461.
◗ Sprzedam DZIECI¢CY SAMOCHÓD NA PEDA¸Y, 4–8 lat, Mercedes-Unimog z przyczepkà,
niemieckiej firmy Rolly-Toys. Tel. 501 272 461.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Studentka AWF ch´tnie zaopiekuje si´ Twoim
dzieckiem w ka˝dym wieku. Tel. 606 44 77 07.
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem
osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów.
Posiadam referencje. tel. 600 432 140.
◗ Podejm´ opiek´ nad dzieckiem lub dwójkà
dzieci, od wrzeÊnia. Tel. 515 454 981.

◗ Zaopiekuj´ si´ osobà starszà lub dzieckiem
powy˝ej 3 lat. Jestem osobà dyspozycyjnà,
odpowiedzialnà, cierpliwà, uczciwà. Tel.
692 823 921.

US¸UGI GEODEZYJNE
mapy, ZUD, tyczenia,
inwentaryzacje

◗ Poszukuj´ odpowiedzialnej pani do opieki nad
dwoma ch∏opcami (2 i 6 lat) od zaraz na 3–4
godz. dziennie. Stara Mi∏osna. Tel. 504 073 455.
◗ Pani do gotowania okolo 3 razy w tygodniu do
domu rodzinnego poszukuje. 601-22-38-90.
◗ Zatrudni´ manikiurzystk´ lub podnajm´ jej lokal. tel. 606-882-607.
21
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Tel.: 508 895 802, 22 773 30 44
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, najch´tniej od wrzeÊnia. DoÊwiadczenie zawodowe, referencje,
w∏asny samochód. Jestem mieszkankà Starej
Mi∏osnej. Tel. 666 147 340.
◗ Poszukuj´ pracy jako opiekunka do dziecka.
Mam du˝e doÊwiadczenie i bardzo lubi´ sp´dzaç czas z dzieçmi. Prosz´ o kontakt pod numerem 608 114 338.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem w Starej Mi∏osnej
od zaraz. Jestem sumienna, opiekuƒcza, niepalàca i mam wieloletnie doÊwiadczenie. Alicja Makaruk tel. 502 205 075.

WYNAJM¢
◗ Garaz poszukiwany do wynajecia lub odkupienia ul rumiankowa bliskie okolice koscio∏a 501-166-395

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placy po budowie.
Tel. 607-390-585
49
◗ SAMOCHÓD KAMPINGOWY z 2006 r., du˝y,
7-osobowy, do wynaj´cia. Równie˝ przewóz
osób tym samochodem po Polsce czy Europie. Tel. 501-590-737.
◗ Wynajm´ powierzchni´ 100 m2 – 4 m wys.,
15 m d∏ug., 6 m szer. Kana∏ najazdowy, suwnica, biuro, pom. socjalne. Przy Trakcie Brzeskim, ul. Cieplarniania 3A. Tel. 22 658 35 13,
530 588 250.
◗ Wypo˝ycz´ rusztowania elewacyjne typu
„Omega” – 24 m2. Tel. 508-348-728.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Szukam pani do prowadzenia domu czteroosobowej rodziny i popo∏udniowej opieki
nad dzieckiem. Praca od wrzeÊnia w Józefowie. Konieczny samochód. Tel. 602 606 158.

KARMY dla psów i kotów oraz art.
zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 604-342-700, 602-323-888.
www.hauhau24.pl

◗ DoÊwiadczona i odpowiedzialna pani w Êrednim wieku zaopiekuje si´ Twoim dzieckiem,
osobà starszà, zwierzakiem, zajmie si´ Twoim
domem i kuchnià. Stara Mi∏osna i okolice.
Tel: 698-528-203.

SZKOLENIE PSÓW DOGadajcie si´
w Starej Mi∏oÊnie. Szkolenia grupowe,
indywidualne, wyprowadzanie psów.
Agnieszka Kaniewska, tel. 501 379 779.

www.dogadajciesie.pl
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◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym
wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje
pracy jako opiekunka lub niania. Referencje.
Praktyka krajowa i zagraniczna. Opieka nad
osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi i dzieçmi. Tel: 22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje. Tel. 507 542 645.
◗ Poszukiwana wokalistka do zespo∏u, tel:
603 313 938.

HOTEL DLA KOTÓW
I MA¸YCH ZWIERZÑT
Stara Mi∏osna
Lek. wet. Izabela Rupiƒska
tel. 606-482-555, 22-773-10-88

REKLAMA
w WiadomoÊciach Sàsiedzkich „Stara Mi∏osna”
Informacje o zasadach reklamowania
mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym

reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub pod numerem telefonu

607 314 667

– Dariusz Pape
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◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 507 097 028.
◗ Us∏ugi transportowe – niedrogo. Tel. 508 348
728.
◗ Zatrudni´ osob´ do roznoszenia ulotek w Weso∏ej/Starej Mi∏osnej. Tel. 502-702-536.

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Biuro Handlowe:
ul. Kopernika 38 lok. 1, 05-091 Zàbki
tel. 22 762 82 69, 609 536 647, 661 929 999

www.dozbud.pl

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

SKLEP
CHI¡SKI
ITALY FASHION
A
Licencja nr 51

POSZUKUJEMY: DOMÓW, MIESZKA¡
I DZIA¸EK W STAREJ MI¸OSNEJ

ODZIE˚ M¢SKA,
DAMSKA, DZIECI¢CA
ul. Trakt Brzeski 62A, I p.

Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!
04-076 Warszawa
ul. Waszyngtona 79/81 m. 1
(przy Rondzie Wiatraczna)

tel. 022 870 55 55
www.gadomska.pl
ewa@gadomska.pl

Studio
Modelowania
Sylwetki
NAJSKUTECZNIEJSZA METODA WALKI

Z NADWAGÑ I CELLULITEM
ul. Dworcowa 71 lok. 12 (wejÊcie od ul. ˚eromskiego)
05-070 Sulejówek
www.vacuactiviq.pl
tel. 22-760-69-48

Stara Mi∏osna
Godziny otwarcia:
pn.–sob. 930–1930
niedz. 1000–1600

Trakt Brzeski
Cieplarniana

oddzwoni´

Fabryczna

601 355 130

HAPPY BABY
Wózki i foteliki samochodowe
Bezpieczne foteliki:
MAXI-COSI, CONCORD,
RECARO, ROEMER
Najlepsze wózki w jednym
miejscu! Dystrybutor
MACLAREN, zawsze pe∏na oferta, konkurencyjne ceny.

Zapraszamy: pon-pt 9.00-18.00, sob 8.00-13.00

Weso∏a-Zielona, ul. Pstrowskiego 1
kontakt: 503-156-126
Sprzeda˝ internetowa: WWW.HAPPYBABY.PL
DOSTAWA KURIEREM W 24 GODZINY!

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63

